Protokoll från styrelsemöte nr 5
i Orkesta Hembygdsförening 2017 – 05 – 08
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Lotta Forsberg, Gunnar Bergsten, Gunilla
Forsberg, Michel Vulic’, Peter Rimbe, Åsa Westberg.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
2. Föregående protokoll lades tillhandlingarna utan anmärkning.
3. Ekonomi.
Kassörens rapport visar att många betalt in medlemsavgift för 2017.
En stor del av de utgående mynten och sedlarna i kassan är bortväxlade och vi bör även
kunna hantera växling av de kontanter som kommer in under midsommarfesten. För att
underlätta betalning vid de olika aktiviteterna behöver vi fler swish-nummer. Vi använder de
nummer som finns tillgängliga hos styrelsemedlemmarna.
Faktura på vinterns snöröjning har kommit, nästan dubbla beloppet jämfört med förra året.
Peter kontaktar snöröjaren för en specificering.
Diskmaskinen har börjat trilskas. Service beställd.
4. Uthyrning och bokningar under maj – juni genomgånget. Inga större förändringar sedan förra
mötet.
5. Genomförda aktiviteter.
Städdag 23/4 Under en effektiv förmiddag krattades, skottades, rensades och fejades det
runt gården. Gugge hade redan varit framme med röjsågen och lite vart efter ska vi också
snygga till i skåp och lådor inomhus. Insatserna belönades med Peters jättegoda soppa.
6. Kommande aktiviteter.
Fågelskådning vid Fysingen 14/5. Samling 7.45 vid bygdegården.
Plantbyte 17/5 kl. 16-19. Gunilla och Åsa bakar till fikaserveringen.
Gökotta 28/5 kl. 8.00 vid Lindholmens gård.
Midsommarfirande 22-23/6.
Förberedelserna rullar. Punkter som ska åtgärdas är:

Musiker – Lollo
Lekledare
Skrindor: Sören, Urban, Nisse och Gugge tillfrågas.
Björkar och ris - Gugge
Priser till tombola och pilkastning, barn o vuxna – Peter R håller räkning.
Godispåsar – Peter hör om Palle har någon bra ”köpkanal”
Mikrofon, ”mygga”, till lekledaren.
Fotoutställning. Gärna kompletterad med lite nytagna bilder ur Peter v S digra samling.
Vi kontaktar Benny Wallin, som vid årsmötet erbjöd sig som villig att bistå föreningen med
råd och dåd. Kanske finns det något han kan hjälpa oss med.

7. Renovering och underhåll – genomfört:
Fönstren proffsputsade, 700 kr. Prisvärt!
Slambrunnen tömd.
Vattenförbrukning avläst och rapporterad.
8. Renovering – kommande:
Fiberkabel för bredbandet ska grävas ner, från sidan av entrén till tomtens nordöstra hörn.
Gugge och Michel tar sig en titt på hur detta görs på bästa sätt.
Den gamla avloppsbrunnen utgör en risk, som den är just nu. Vi ser till att fylla igen den så
att ingen olycka inträffar.
9. Stadgarna ska ses över och en revidering förbereds inför nästa årsmöte.
10. Nästa möte hålls tors. 1/6 kl. 18.30
11. Mötet avslutades.
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