
Protokoll nr 6

i Orkesta Hembygdsförening

2017 – 06 – 01

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunnar Bergsten, Gunilla Forsberg, Anita Melinder, Peter Rimbe, 

Michel Vulic’, Åsa Westberg.

Förhindrad: Lotta Forsberg.

1.  Mötet öppnades.

2. Föregående mötesprotokoll föranledde ingen kommentar. Till handlingarna.

3. Ekonomi. Kassörens rapport visade åter att vår ekonomi är i god ordning. Ytterligare några 

medlemsavgifter har kommit in och den största utgiften under perioden, 6 900 kr, rör 

installationen av bredband.

4. Uthyrning. Juni – Juli redovisade via mejl.

Månadsvärd: juni - Peter/Gugge, juli – Gunilla, augusti – Lollo.

5. Genomförda aktiviteter: 

Fågelskådning vid Fysingen 14/5 blev en mycket trevlig och uppskattad utflykt. De drygt 20 

morgonpigga fick sin belöning i så väl en exklusiv glimt av den sällsynta roskarlen som 

bläsand och gulärla. Och så grågäss, i drivor, som alla kunde upptäcka utan att Per

pekat ut dem eller Anita riktat in sin fina kikare!!

Plantbyte 18/5. Inte full så välbesökt som förra året vilket nog kan förklaras med en kall och 

segdragen vår – inte mycket hade kommit igång i rabatterna, och det ruggiga vädret hjälpte 

inte heller till. Det blir till att satsa på nästa år i stället. Kaffekassan var dock i klass med 

2011...

Gökotta Endast ett litet fåtal tog tillfället i akt att packa frukostkorgen och bege sig till 

Lindholmens gård, men dessa fick dock en riktigt fin start på dagen. Viola Söderholm 

berättade fängslande om gården och dess historia medan majsolen letade sig allt högre upp 

på himlen.

6. Genomförd renovering.

Fiberkabeln är nedgrävd. Gugge och Michel tog sig an uppdraget och fick mycket god hjälp av

ett gäng frivilliga herrar, ingen nämnd och ingen glömd. Inte ens han med grävmaskin!



7. Kommande aktiviteter.

Fototävling – vi beslutar att utlysa nästa upplaga under 2018.

Midsommar. Förberedelserna pågår och en avstämning visar följande:

Viss omdisponering i förslaget till infoblad föreslås. Gugge kontaktar P v S.

Skrindor – Sören? Någon mer?

Lekledare – fortfarande vakant. Alla letar.

Benny Wallin – Peter har inte fått något svar ännu.

P-vakt – Carl-Axel? Lollo frågar.

Godis – klart. Forsbergarna packar 300 påsar.

Bröd – Lollo

Inköp, div. – Åsa

Fiskdamm – förra året hade vi en skruttig, i år har vi två nya!

Bli medlem direkt – ny station, placeras i lotteriståndet.

Övriga punkter är klara.

Genomgång för samtliga inblandade mån 19/6 kl. 18.00.

Torsdag kväll – stången kläs. Så mycket som möjligt görs i ordning inför morgondagen. 

Städning efter firandet – troligen söndag 25/6.

8. Övriga frågor - Inget att rapportera.

9. Nästa möte – datum ej bestämt. Ordförande kallar.

10. Mötet avslutades.



..................................................... ......................................................

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson
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