Protokoll från styrelsemöte nr 1
2017-01-26
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Åsa Westberg.
Gunnar Bergsten, Peter v Schoultz.
Förhindrade: Anita Melinder, Petra Ek.

1. Mötet öppnas och ordförande hälsar välkommen till årets första möte.
2. Föregående mötes protokoll genomgånget. Gunnar Bergsten hade tidigare anmält önskemål
om annan formulering i punkt 9, vilket åtgärdats, och protokollet lades till handlingarna.
3. Ekonomi. Kassören har lämnat rapporter för både 2016 och januari -17. Där kan man bl.a.
utläsa att 235 hushåll betalt medlemsavgift för 2016 och att det slutligen blev nära 44 000 kr
i vinst.
Kulturbidrag har beviljats med 10 600kr, fördelat ungefär lika mellan barn- och
vuxenaktiviteter, dvs. ca 2/3 av den sökta summan på 16 000kr.
Styrelsen har mottagit en gåva på 10 000kr från en av våra medlemmar, som ett bevis på
uppskattning för det engagemang och arbete som läggs i hembygdsföreningens verksamhet.
En mycket glad och hedrad styrelse tackar och lovar förvalta pengarna på bästa sätt.
4. Uthyrningen i feb – mars redovisas, enstaka helger och en handfull möten är bokade.
Månadsvärdar: Feb – Gunilla. Mars – Åsa.
Öppna förskolan behöver mer utrymme i lilla salen. Vi beslutar att förvara ett antal av deras
stolar i pannrummet tills vidare.
5. Genomförda aktiviteter.
Adventsfirande med konstutställning har blivit en återkommande händelse, så även 2016.
För föreningen är det väldigt roligt att kunna visa god konst och hantverk av skickliga, lokala
förmågor. Nytt för året var silversmide. Elisabeth Engstrand Sparring, med rötterna i
Lindholmen, visade bl.a. smycken, sida vid sida med mamma Annes broderier.
Föreningen sålde kransar och hembakt och besökarna kunde som vanligt förse sig från det
välfyllda kaffebordet. Helgen inbringade ett brutto på drygt 11 000kr – ett häpnadsväckande
fint resultat.

Julgransplundring, med allt vad där hör till: sång o musik, dans runt granen, en massa barn
och vuxna (ca 50st), fika o fiskdamm ... och så ”Raketen” förstås. Så gick det till på gården
den 8 januari.
6. Kommande aktiviteter.
Årsmöte 26/2 kl.18.00. Valberedningen lovade vid förra årsmötet att sammanställa en liten
informativ text, tänkt främst för de allt fler nyinflyttade i socknen. Den kommer att tryckas på
kallelsen till årsmötet och delas ut till hushållen.
Barnteater - planeras till april.
7. Reparationer – genomförda. Innertaket i stora salen är nymålat. Tack, Gugge och Peter!
8. Reparationer – kommande. Nästa projekt blir målning av väggar i stora salen. Herrar G och P
har åtagit sig även detta uppdrag. Styrelsen väljer och Peter köper färg. Arbetet pågår
parallellt med övrig verksamhet.
9. Bredband.
Gunnar ger oss en uppdatering i bredbandsfrågan. Kontakten med den förra aktören byNet
är avslutad och i stället har intresset riktats mot Svensk Infrastruktur/Stadsnätsbolaget som
även de bygger och förvaltar fiberbaserade stadsnät för bredbandsleverans till landsbygden.
Informationsmöten har hållits i Frösunda, Markim och Orkesta.
Också här förutsätts en anslutning av minst 55 % av fastigheterna, däremot byggs nätet utan
bidrag från Länsstyrelsen.
Erbjudandet innefattar grävningsarbete och dragning av kabel fram till tomtgräns, till en
kostnad av 19.900kr + ett 24-månaders abonnemang á 499kr hos Viasat, vilket ger 1000
Mbit/s och 15 TV-kanaler. För varje10 % ökning av antalet anslutna fastigheter minskas
kostnaden med 500kr.
För föreningen erbjuds ett motsvarande alternativ utan abonnemang. Total kostnad, inräknat
eget grävn.arbete, anslutning och installation, beräknas till mellan 20 000 – 30 000kr.
Beslutas att föreningen anmäler sig som intresserade av förslaget.
10. Torpgruppen – avslutning. Inget att rapportera, frågan tas upp vid nästa möte.
11. Övrigt. Flygblad med kallelse till årsmötet och info om hembygdsföreningen. Utdelning
omgående.
Beslutas om rabatterad hyra för Jonas Malmstens kurs. 10ggr à 300kr = 3000kr.
12. Nästa möte bestäms av den nya styrelsen vid årsmötet 26/2.
13. Mötet avslutades.
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