
Protokoll från styrelsemöte nr 4

2018 – 04 – 04

i Orkesta Hembygdsförening

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

Åsa Westberg.

Förhindrad: Lotta Forsberg.

1. Mötet öppnades.

2. Föregående protokoll genomgånget. Till handlingarna.

3. Ekonomi. Kassören lämnade rapporter för mars. Årets medlemsavgifter börjar komma in.

4. Uthyrning - månadsvärdar. Aktuella bokningar för de närmaste månaderna redovisades, 12 

tillfällen under april-maj. Månadsvärd: APRIL – Gunnar,  MAJ – Michel och Lollo, JUNI – Peter.

5. Genomförda aktiviteter. 

Årsmöte 3/4. Styrelsens förslag till stadgeändring godkändes av mötet. Då ändringarna till 

största delen är av språklig karaktär och på inget sätt brådskande, beslutades att inte kalla till

extra föreningsmöte utan invänta nästa årsmöte för en andra omröstning.

Barnteater 18/3. 15 besökare såg en bra föreställning. Ev. lite för sent på säsongen? Gunnar 

bokar en ny föreställning till hösten, förslagsvis okt/nov. Lollo skickar redovisning till 

kulturförvaltningen.

6. Kommande aktiviteter.

Fågelskådning 29/4. Förra årets utflykt till Fysingen blev ett trevligt och uppskattat 

evenemang som gav mersmak. Första tanken var en repris rakt av men har ändrats till ett 

besök vid Angarnssjöängen. För att kunna anpassa guidningen till antalet besökare i gruppen 

ber vi deltagarna anmäla sig till Anita el. Peter R. Annonseras via flygblad, Facebook och 

”Upplev Vallentuna.

Gökotta 20/5 hos Nisse Berggren, Jönsboda. Begränsade parkeringsmöjligheter löses genom 

att Nisse ordnar med traktor och skrinda från stationen!

Plantbytardag 24/5. 16 – 19. Samma rutiner som tidigare år.

Midsommarfirande. Inte klart med musiker el. lekledare. Insamling av lotterivinster pågår.

7. Renovering – städdag. Inget specifikt datum bestämt. Gunnar röjer sly vid lämpligt tillfälle.



8. Valberedning. Inget att rapportera.

9. Orkestadagar 5 – 6 maj. Orkestaboken kommer att finnas tillförsäljning vid Orkesta kyrka.

10. Övrigt. 

Nya datalagen träder i kraft 25 maj i år. Hur påverkas föreningens arbete? Gunilla och Anita 

försöker sätta sig in i frågan.

P v Schoultz har fått behörighet att själv lägga in och ändra våra uppgifter på kommunens 

webbsida ”Upplev Vallentuna”.

Installation av fiber – inget nytt att rapportera.

Avloppet. Peter kollar upp var resultatet av fotoundersökningen blivit av.

Uppvaktning. Föreningens sekreterare uppvaktades storståtligt inför stundande jubileum.

11. Nästa möte hålls tor. 17 maj, i lilla salen.

12. Mötet avslutades.

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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

 sekreterare justeras


