
Protokoll från styrelsemöte nr 9

i Orkesta hembygdsförening

2017-11-07

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Michel Vulic, Gunnar Bergsten, Gunilla Forsberg, 

Lotta Forsberg, Åsa Westberg.

Förhindrad: Anita Melinder.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.

2. Föregående mötesprotokoll ej utsänt! Åtgärdas omgående.

3. Ekonomi. Rapporter utskickade inför mötet visar fortsatt positivt resultat vilket gör det 

möjligt att göra en avbetalning på vårt banklån. Vi låter frågan gå vidare till kassören för en 

sakkunnig bedömning.

Lollo har haft ett möte med representanter från Frösunda och Össeby hemb.föreningar 

angående ett ev. årligt bidrag från kommunen.

Ansökan om kulturbidrag för 2018, 20 000kr för barnteater och musiker vid tre tillfällen, 

insänd till kulturnämnden.

4. Uthyrning – månadsvärdar.  Ännu en relativt lugn period, när det gäller uthyrning, väntar. 5 

bokningar under nov - dec. Månadsvärd nov – Peter, dec – Lotta.

Förfrågan från om att använda gården som vallokal 2018. Styrelsen ser inget som skulle 

hindra detta.

5. Genomförda aktiviteter – inget att rapportera.

6. Kommande aktiviteter.

Barnteater sön. 19/11 kl. 14.00. Gunnar, Birgitta och någon mer finns på plats. Peter ordnar 

växelkassa.

Konstutställning och adventsfika 9-10/12. Förberedelser pågår. Hela 11 utställare är inbjudna

och flertalet har tackat ja. Nya namn för året är bl.a. Bernt Wredh, Elenor Haking och Gustaf 

Helin, alla bildkonstnärer.

Julgransplundring 14/1-18. Gunilla/Lotta ordnar fram en gran och vi andra gör så gott vi kan 

för att hitta en dragspelare el. likvärdig musiker.



7. Kommande reparationer. Sladd till utvändig julgransbelysning nedriven vid sommarens 

skadegörelse på gården. Ny sladd monteras inför adventshelgen. Lollo ber Urban Jansson om 

hjälp med detta.

8. Stadgar. Gunnar har, efter mötet 16/9 på m/s Isabell, sammanställt styrelsens förslag till de 

uppdaterade stadgarna. Gunilla skriver ut och skickar till P v S. som lägger upp på hemsidan 

inför årsmötet.

Dagsprogrammet för Rigaresan lämnas till kassören, som underlag för bokföringen.

9. Valberedningen – vi letar vidare efter en hugad och lämplig funktionär.

10. Övrigt. Ytterligare en kaffebryggare behövs, främst vid midsommar. Vi köper en redan nu.

Post – Vallentuna kommun gör en enkätundersökning om avfallshanteringen. Åsa svarar.

Lotta, som tidigare under året firat jämna år, uppvaktades och gratulerades å det hjärtligaste 

i efterskott.

11. Nästa möte hålls 28/11 18.30

12. Mötet avslutades.

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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson
sekreterare justeras


