Protokoll från styrelsemöte nr 6
i Orkesta Hembygdsförening
2018 – 09 – 04
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Michel Vulic, Gunnar Bergsten, Lotta Forsberg,
Peter Rimbe, Åsa Westberg.
Förhindrad: Anita Melinder.

1. Mötet, det första för höstsäsongen, öppnades och ordförande M-L Jansson hälsade
välkommen.
2. Föregående protokoll genomgånget utan anmärkning och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapporter för perioden utsända i förväg. Många uthyrningar under de senaste
månaderna, i synnerhet augusti, gör att ekonomin är god. Till det uppkomna resultatet skall
adderas hyra från Vallentunaförsamling för lilla salen, andra halvåret -18.
Ansökan om ett generellt, årligt bidrag har, gemensamt från hembygdsföreningarna i
Orkesta, Frösunda, Kårsta-Ekskogen och Össeby, skickats till kulturnämnden. Ev. resultat
återstår att se.
4. Uthyrning – månadsvärdar.
Fortsatt många bokningar under hösten. Månadsvärd: september = Peter, oktober = Åsa.

8/9 Fest. G Kimby
13/9 Möte 18-21 GVS/M Vulic
15/9 Bröllopsfest T Lilja
20/9 Möte 18-22 Långh.ledens jaktområde
22/9 Fest E Holmberg
26/9 Möte 18-22 Centerpartiet
29/9 50-årsfest D Dar

2/10 Möte 18-22 Lindh.vägförening
6/10 Fest B Jerringe

12/10 Barnkalas 14-20 L Ohlsson
20/10 Dop M Jarl
21/10 STÄDDAG 9.00 -?
27/10 Blueskväll/spelning?
28/10 Barnteater 14.00

2/11 Fest E Svensson
3/11 Barnkalas 10-18 C Whittlock
17/11 50-årskalas R Karlsson
24/11 Fest A Åkerberg Guilotte
8/12 Konst/advent
15/12 Fest S Hruba

Ett tillägg ang. hög musik utomhus görs i vårt hyresavtal. Vi ber också webbredaktören ändra
inställningarna så att avtalet kan fyllas i digitalt.
5. Genomförda aktiviteter.
Plantbytardag 24/5 avlöpte som förväntat, med många engagerade odlare – både inbitna
och blivande.
Midsommar. Arrangemanget gick smidigt tack vare stor rutin och mycket god hjälp av många
volontärer. Som vanligt hade vi tur med vädret, och ungefär lika mycket folk som vanligt.
Men vi kan bli ännu bättre – nästa år ordnas fikaleverans till P-vakterna nere på
fotbollsplanen!
6. Kommande aktiviteter.
21/10 Städdag. Vi träffas kl. 9.00 och gör snyggt runt gården.
28/10 Barnteater 14.00 Gugge m fru + Gunilla tar hand om aktör och publik.
8/12 Konstutställning med adventsfirande. För att ge, för oss, okända förmågor möjlighet att
delta, ber vi P v S att lägga ut en inbjudan på Facebook.
Förfrågan från bluesband om att anordna en spelning i bygdegården. Styrelsen har inga
invändningar.
7. Renovering.

Takfäste till projektor köps in och monteras.
8. Nya datalagen, GDPR.
BR har tagit fram en policy för hantering av personuppgifter och styrelsen beslutar att den
skall tillämpas. Till ansvarig för att policyn efterlevs och vid behov uppdateras, föreslås
styrelsens kassör.
9. Info om inventering av gravstenar och annat material på Orkesta kyrkogård. Lollo och
Lennart Jansson har varit behjälpliga med en del uppgifter.
10. Övrigt
Bredband. Ännu har inget hänt beträffande inkoppling. Gunnar har varit i kontakt med
företaget och fått veta att vi, enl. kontraktet, kan få vänta upp till 24 mån. (maj -19?)
Avloppet. Senaste stoppet visade sig ”bara” vara en liten propp under diskhon i köket.
Förråd. Offerter tas in från två företag. Byggstart 2019.
Service av bergvärmeanläggningen beställd.
En batteridriven trimmer för röjning runt gården köps in.
11. Nästa möte hålls i samband med städdagen 21/10.
12. Mötet avslutades.
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