Protokoll från styrelsemöte nr 8
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe, Gunnar Bergsten, Lotta Forsberg,
Åsa Westberg.
Förhindrade: Anita Melinder, Michel Vulic

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Kassören hade lämnat rapporter för perioden och de visade ett fortsatt
gott resultat, ca 250 000kr på kontot. Beslutas att göra en extra avbetalning med
15 000 på lånet i Handelsbanken.
4. Uthyrning för resten av nov. och dec. redovisad. Månadsvärd i dec – Gunilla.
5. Genomförda aktiviteter: Barnteater 28 okt. Ca 30 pers i olika åldrar följde
berättelsen om de tre små grisarna med stort nöje.
6. Kommande aktiviteter: Utställning om midsommarfirandet förr på Kulturhuset.
Föreningen representerad med text och bild.
Konst/advent 8/12. Flygblad ut inom kort. 9 konstnärer och hantverkare anmälda. Hängning
och andra förberedelser på fredagen. Lotterivinster, ved o gran från Finnberga. Alla bidrar
med vad de kan.
Julgr.plundring 13/1 Kerstin L, Mats B och Martin tillfrågas om de kan medverka. Godis till
påsar finns.
7. Renovering. Projektor och takfäste är inköpt. Peter och Michel ser till att den
kommer upp, ev. med hjälp av Håkan F?
Nya karmstolar, i trä med mörkt grå klädsel, ca 60st, köps in när det planerade förrådet är
klart.
I köket har kakel satts upp över diskbänken och trasiga skåp lagats. Nästa steg blir att byta
panel framtill på scenen, lister och golvsockel samt måla väggpanel i stora salen. Vi ber om
en offert på arbetet från Håkan Forsgren.
8. Förråd. Efter diskussioner beslutas att kontrollera med brandmyndigheten om regler
för utrymningsväg i offentlig lokal, då nuvarande förutsättningar kommer att ändras.
Diskuteras också om ev. utökning av förrådets yta. Kostnad per kvadratmeter, inkl.

byggnadstillstånd, utöver offererade 15 m2? PeLi informeras om ev. framskjuten
byggstart.
9. Övrigt. Gunnar ger tips om en föreställning på Oscarsteatern som en kick-off nästa
år.
Styrelsen behöver fler medlemmar. Alla uppmanas leta i bekantskapskretsen.
10. Nästa möte. Ordf. kallar till nästa möte.
11. Mötet avslutades.
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