Protokoll från styrelsemöte nr 4
6 april 2017
i Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Anita Melinder, Lotta Forsberg, Gunnar Bergsten,
Michel Vulic´, Gunilla Forsberg.
Ej närvarande: Åsa Westberg
1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll.
Nr 3 2017-, genomgånget och utan anmärkningar.
3. Ekonomi.
Anita presenterade som alltid en utförlig preliminär balans och resultatrapport.
Anita har även kollat upp med Handelsbanken att öppna Swishkonto, avgiften per
transaktion är f.n 1,50 - 2 kr samt kostnaden för abonnemang. Vi avvaktar tills vidare med att
teckna denna tjänst, vi löser swish betalningarna som tidigare.
Ang. gamla sedlar och mynt måste vi hjälpas åt att efter midsommarfirandet hantera
kontantkassorna så att alla gamla sedlar och mynt som vi fått in skickas iväg med Loomis
innan den 30:e juni.
Uthyrning
För närvarande är 10 tillfällen bokade under april-maj.
Genomförda aktiviteter.
Torpinventeringen 4 mars; Projektet är nu avslutat det som återstår är att samla in samtliga
dokument Peter von Schoultz och Olle Söderberg ansvarar för detta. Dokumenten kommer
att förvaras i Bygdegården i för ändamålet inköpt arkivskåp.
Kulturnämnden “Levande Kulturliv” 16 mars; Lollo Jansson besökte besökte mötet.
Barnteatern 2 april; Ca 50 besökande deltog glatt i föreställningen Bockarna Bruse
Kommande aktiviteter.
Städdag Söndagen 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. Gunnar Bergsten har redan påbörjat slyröjningen
bakom huset
Fågelskådning 14/5 Fysingen, med guide. Vi samlas kl. 07.45 vid Bygdegården viss samåkning
kan ordnas. Avfärd till Fysingen kl 08.00. Medtag fikakorg, kikare och lämpliga kläder och
skor.
Gökotta 28/5 kl. 8.00 Förslag på plats Lindholmens Gård med ev. visning, Lollo Jansson
undersöker om detta är möjligt om inte så träffas vi vid Vasakullen.
V. 25 midsommarveckan förberedelser för midsommarfirandet.
Genomförd renovering
Sen senaste mötet har ingen renovering genomförts.

Kommande renovering.
Målning av panel och lister, fönster och dörrar i stora salen. Renovering av panel på scenen,
nya gardiner.
Golvbrunnen i pannrummet behöver troligen åtgärdas då det ofta blir stopp och det rinner ut
på golvet. Viktigt att månadsvärden kollar regelbundet tills dess det blir åtgärdat.
Övrigt.
Månadsvärd: april – Lollo, maj – Lotta, juni – Peter/Gunnar.
Fönsterputs, Peter kontaktar någon som kan utföra detta.
Digital Infrastrukturs dragning av fiber pågår trolig installation under hösten.
Nästa möte
8/5 kl 18.30 på gården.
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