Protokoll från styrelsemöte nr 3
2 mars 2017
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Anita Melinder, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg,
Gunnar Bergsten, Michel Vulic´, Åsa Westberg.

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll, nr 1 2017-01-26, genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Föreningens ekonomi är god. Vårt lån i Handelsbanken uppgick vid årets början till
207 000kr. Någon amortering av lånet kommer inte att göras i år.
Faktura på medlemsavgift för 2017 skickas till föreningens medlemmar. Ännu finns inget
hanterbart sätt för digitala fakturor så vi förlitar oss på PostNord.
Beviljad befrielse från vinstbeskattning för föreningen löper ut i år. Möjlighet att förnya
undersöks.
Vi noterar att antalet Swish-betalningar vid våra arrangemang ökar. Vid behov kan vi lösa det
genom att ”låna” tel.nr av ytterligare någon i styrelsen för att ta emot pengar.
Förslag om att, gemensamt med Össeby och Kårsta-Ekskogen, söka årligt ekonomisktstöd
från kommunen. Peter R blir vår representant i diskussionsgruppen. Finns möjlighet att också
söka bidrag för anslutning till bredband.

4. Uthyrning för kommande månader redovisas, för närvarande är 12 tillfällen bokade under
mars-april.
Månadsvärd mars - Åsa, april – Lollo, maj – Lotta, juni – Peter/Gunnar.
5. Genomförda aktiviteter.
Årsmöte hölls 26 feb under ordnade men lättsamma former. 20 personer närvarande, ny
styrelse utsedd och smörgåstårta som belöning.
6. Kommande aktiviteter.

Barnteater 2/4, förberedelserna rullar på. Infobladet som delas ut trycks, om möjligt, på
färgat papper för att synas lite bättre bland all annan post.
Städdag 23/4 kl. 10.00. Lollo fixar en ”att göra-lista” så kan den som har tid och möjlighet
städa lite, även på andra tider. Glöm inte att pricka av.;)
Fågelskådning 14/5 Fysingen, med guide.
Gökotta 28/5 kl. 8.00 Plats ej bestämd.
7. Genomförd renovering
Pannan utburen och körd till återvinningsstationen. Pannrummet städat.
Väggarna i stora salen målade, även denna gång utfört av Gunnar och Peter. Snyggt blev det.
8. Kommande renovering.
Målning av panel och lister, fönster och dörrar i stora salen. Renovering av panel på scenen.
Nya gardiner.
Kylskåpet i källaren fraktas bort.
Utsmyckning på väggarna? Canvastavlor med lokala motiv?
9. Bredband. Tillräckligt många hushåll har anmält sig för erbjudandet från Svensk Infrastruktur
och ett nytt möte om det fortsatta arbetet kommer att hållas inom kort.
10. Torpinventeringsgruppen träffas 4/3 för ett avslutande möte.
11. Övrigt. Förslag att skaffa någon form av skylt/bricka med föreningens namn el. logotyp att
bäras vid våra evenemang och när vi representerar föreningen i andra sammanhang.
12. Nästa möte hålls 6/4 kl 18.30 på gården.
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