Protokoll från styrelsemöte nr 7
I Orkesta Hembygdsförening
2017-09-07
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunnar Bergsten, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Åsa Westberg
Förhindrade: Lotta Forsberg, Michel Vulic´, Anita Melinder

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapporterna från senaste perioden var nöjsam läsning och visade ett fint resultat.
Fyra fullbokade helger gav, tillsammans med pastoratets halvårshyra, nästan 40 000kr!
4. Uthyrning – månadsvärd. Kommande period ser lite lugnare ut, 4 bokningar just nu.
Månadsvärdar: Sept. – Åsa, Okt -Gunilla, Nov – Peter, Dec – Lotta.
5. Genomförda aktiviteter.
Midsommar – Får betecknas som en lyckad tillställning! Tack vare våra förberedelser fanns
gott om plats för besökarna, jämfört med tidigare år. Alla medarbetare gjorde ett fantastiskt
jobb, vädret till belåtenhet och ungefär ”fullsatt” vilket brukar betyda 700-800 pers.
Några tankar och minnesnoteringar samlas i Lollos arkiv, bl.a. ska vi ha en ”medåkare” på
skrindorna som hjälper till vid av- och påstigning.
6. Kommande aktiviteter.
Barnteater 19/11 kl. 14.00
Konstutst./Adventsfika 9 -10 /12
Julgransplundring 14/1 2018
7. Reparationer – genomförda. Lilla salen (”kyrkis”-rummet)har fått en välbehövlig
uppfräschning. Lollo, Lennart och Lotta har gjort underverk med lite färg och stort tålamod
och Peter talade väl för saken och ordnade därmed ett fördelaktigt pris på materialet. En ljus
och fin lokal väntar höstens besökare.
Nya, vita och stapelbara kaffekoppar, precis som vi önskat, inköpta och levererade av Gunilla.

8. Riga. – Stadgeändring – förslag. Vi som åker ses vid Lindh. stn. 14.45 Medtag Gugges förslag.
9. Valberedning. Gunnar Sundqvist är ensam kvar sedan Susanne avflyttat till Gotland. Alla
funderar på lämplig ersättare.
10. Övrigt.
Samordningsmöte för hemb.föreningar i Kulturhuset 13/9 17.00. Av intresse för oss vore en
renovering av de informationsskyltar som finns uppsatta vid ett flertal intressanta platser i
Orkesta. Gunilla lovar gå dit.
Översiktsplan 2040 är ute på samråd.

Polisanmälan som gjordes efter skadegörelse på gården, då betongpannor kastats ner från
taket, har inte oväntat lagts ner.
Vallentuna kommun ber att få upprätta en länk på sin webbsida, till föreningens
Torpinventering, vilket styrelsen naturligtvis bifaller.
Föreningens röjsåg finns troligen hos Roland. Peter kollar, återbördas om den fungerar.
Stolar – Peter har nosat upp ca 50st, blå klädsel, på auktion. Bevakas.
Avloppsbrunnen underdimensionerad för nuvarande verksamhet. Vi behöver tömning
4ggr/år. Palle kontaktas för goda råd.
11. Nästa möte bestäms vid ”Rigamötet”.
12. Mötet avslutades.
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