Protokoll från styrelsemöte nr 2
I Orkesta Hembygdsförening
2018 – 02 – 15
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Anita Melinder, Gunnar Bergsten, Lotta
Forsberg, Michel Vulic´, Åsa Westberg.
Förhindrade: Peter Rimbe

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Korrigering av punkt 5: Det var Gunnar
Pettersson, dragspel, inte Martin Eriksson, som spelade på julgransplundringen.
3. Ekonomi. Kassören redovisade rapporter för dels januari – 18, dels för räkenskapsåret jan –
dec 2017, dessutom utfall av budget samt budgetförslag för kommande räkenskapsår.
Bokslutet är färdigt och räkenskaperna överlämnade för revision.
Handlingarna trycks upp till årsmötet.
4. Uthyrning – månadsvärd. Bokningar redovisade i senaste protokollet. Feb – Peter, mars
-Gunilla.
5. Genomförda aktiviteter. Inget att rapportera.
6. Kommande aktiviteter – Årsmöte 4/3. Förslag till stadgeändring (§ 13) kommer att finnas
tillgängligt på hemsidan i god tid före årsmötet. Möteshandlingar trycks upp i 25 ex. - Gunilla
Smörgåstårta + kaka beställs – Peter.
Vi träffas 17.00 för förberedelser.
Barnteater 18/3 14.00
Fågelskådning 29/4 vid Fysingen. Kostnad för guide, bidrag sökt från kulturnämnden.
Gökotta sön 20/5 kl. 8.00 Vedaberget vid Storsjön är på förslag.
Plantbyte tor 24/5 16-19
Midsommarfest 22/6.

7. Reparationer – genomförda. Avloppsbrunnen tömd ytterligare en gång. Ledningarna
undersöktes därefter med kamera. Inga brott eller stopp upptäcktes. Då anläggningen i delar
av byggnaden är gamla kan det i en framtid bli aktuellt med åtgärder som t.ex. s.k. relineing.
Renslucka i källaren felaktigt monterad/otät vilket kan ha orsakat problemen med dålig lukt
som förekommit. Vi undersöker om det kan åtgärdas internt.
Offerter för bygge av ett nytt förråd är begärda. Ev. ansökan om bidrag från Boverket lämnas
senast i dec. Byggnadsanmälan eller bygglov?
8. Valberedning – 18 Det ser ut som om sittande styrelse föreslås till omval, inga ytterligare
uppgifter har inkommit.
9. Info/upplevelseprojekt Markim – Orkesta. Styrelsen har läst förslagen till text på de nya
skyltarna. Inga direkta invändningar eller åsikter, endast några språkliga synpunkter.
Förslaget returneras till E Åberg på kulturförvaltningen.
10. Övrigt. Inbjudan till föreningsmöte i Kvarnstugan, Össeby 22/3.
Riksantikvarieämbetet meddelar at det fortfarande finns aktivitetsbidrag att söka.
Brandsläckarna inspekterade 15/2.
11. Nästa möte blir årsmötet 4/3, därpå konstituerande möte samma datum.
12. Mötet avslutades.
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Åsa Westberg

................................................
Marie-Louise Jansson
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