Protokoll från styrelsemöte nr 9
i Orkesta Hembygdsförening
2016 – 11 – 09
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg,
Åsa Westberg. Gunnar Bergsten (§ 9)
Förhindrad: Petra Ek

1. Mötet öppnas och ordförande hälsar välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Kassören lämnar rapport för senaste perioden där inga stora förändringar skett.
Klass 6 I GVS har lämnat överskottet från förra årets ”Fredagsgrupp”, 2 461 kr. För pengarna
har vi köpt ett nytt, mindre biljardbord.
Från Handelsbanken har bekräftelse på dödande av gammalt pantbrev kommit.
Avtalet med Loomis är klart och vi har fått material för kontanthanteringen.
Kulturbidrag för 2017 är sökt, ca 16 000kr till 4-5 olika aktiviteter.
4. Uthyrning/månadsvärdar
Kommande uthyrning redovisad. En relativt lugn period med 6 bokningar under resten av
året.
Månadsvärdar är Lollo – nov, Peter – dec, Lotta – jan.
5. Genomförda aktiviteter:
Pub – Inte så välbesökt som man hade hoppats men en trevlig kväll ändå. Vi drar inga direkta
slutsatser men konstaterar att Swish-betalningarna blir allt fler.
Fotoutställning – de 42 inlämnade bidragen paraderade runt salen när publiken såg,
beundrade och till sist valde sin favorit. Då rösterna räknats hade Michel Louis snigel krupit
upp i täten, strax efter kom Veronica Forsbergs ”klöverhund” och Malin Gomer/Mikael
Erikssons hästekipage- i bredd! I serveringen såldes fika för 600 kr.
6. Kommande aktiviteter:

Konstutställning med adventsfika 3-4/12. 8 utställare anmälda. Hängning fre. em. eller
lö. fm.
Bröd till servering och försäljning kommer, 2 lotterier ordnas (kakor, godispåsar finns).
Gran från Finnberga, kransar på gång, paket t granen finns. Växelkassa ordnas.
Utdelning av pris till vinnarna av fototävlingen. Förslag att också visa en del av föreningens
fotografier ”från förr i tiden”.
Vi ber P v S försöka få in en presentation av mor och dotter Engstrand i lokalpressen om det
är möjligt.
Vi träffas och förbereder på fredag eftermiddag.
7. Reparationer – genomförda. Hängrännan på entrétaket har förlängts och översvämning
förhoppningsvis eliminerad.
8. Reparationer – kommande. Målning av väggar och tak i stora salen står närmast i tur,
kanske redan i vinter.
9. Bredband. Gunnar Bergsten rapporterar från bredbandsgruppen i Markim.
Företaget Bynet, en del av IP Onlykoncernen, och specialiserade på fibernät på landsbygden,
erbjuder fastigheter i MOF och Lunda ett öppet nät där anläggning fram till tomtgräns samt
anslutning. För att kostnaden ska bli rimlig förutsetts ett ekonomiskt stöd från länsstyrelsen
som fördelar EU-och statsbidrag.
Bynet har tagit kontakt med Vallentuna kommun. När information till intressenterna finns
tillgänglig dels den ut till hushållen i Orkesta via hembygdsföreningen.
10. Torpgruppen planerar en avslutningsträff i början av nästa år.
11. Övriga frågor.
Åsa deltog i Kulturnämndens föreningsträff där man diskuterade vilka behov som finns och
hur kommunen på olika sätt kan stötta och bistå föreningarna. Förslagen samlades in och ett
uppföljningsmöte planeras till våren -17.
Förslag om julmiddag. Vi enas om att 15/12 passar bra.
12. Nästa möte hålls på eftermiddagen den 4/12, i anslutning till adventsfirandet.
13. Mötet avslutas.
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