
Protokoll från styrelsemöte nr 1

2019-02-07

I Orkesta Hembygdsförening

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

Gunilla Forsberg, Anita Melinder, Åsa Westberg.

Förhindrade: Peter v Schoultz

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen till årets första möte.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporter och budgetutfall för 2018 samt budgetförslag för 2019 lämnade. Nöjsam

läsning, med en vinst på ca 48 000 kr.

4. Uthyrning – månadsvärd. Mars – Lollo, april – Gunilla.

5. Genomförda aktiviteter. 

2:a advent/konstutställning, nedbantat till endast lördagen, blev åter igen en väldigt trevlig 

tillställning. Nykomlingarna Anchi Byströms keramik och Charlotte Persons experimentella 

fotoprints blev perfekta komplement till de ”gamla” utställarnas måleri och textil. Besökarna 

njöt av så väl konst och hantverk som kaffe med hembakt. ”Brödbordet” med hembakt, 

senap och julpynt, dörrkransar och lotterier bidrog till ett fint tillskott i kassan.

Julgransplundringen 13/1 var välbesökt. Ca 45 barn och lika många vuxna dansade ut julen 

till levande musik och som alltid under Kerstin Lindströms säkra ledning. 

6. Kommande aktiviteter.

 Årsmöte hålls 24/2 kl. 18.00 i Orkesta bygdegård. Då valberedelse saknats har uppgiften fallit

på styrelsen. G Bergsten har avböjt omval så en el. två nya ledamöter vore önskvärt. Lollo 

kontaktar Hans Larsson som möjlig mötesordförande.

Barnteater 17/3. Gunnar står som huvudansvarig.

7. Renovering. 

Takfäste till projektor monteras.  



Belysning – scenen. M Ählström har anlitats för råd och dåd i samband med utbyte av 

belysning på scenen. Vi får några olika alternativ, med prisuppgift, och valt alternativ 

installeras.

Panel framför scenen byts ut. I egen regi!?

8. Förråd – utbyggnad. De fyra alternativen, av Gugge pedagogiskt uppmärkta på ytterväggen, 

diskuterades och majoriteten förordade alt. 3 el. 4 (19 m2, 162 000 kr resp. 25 m2, 180 000 

kr enligt offert från PELI bygg). Under diskussionen kom ytterligare ett förslag där utrymmet 

inreds så att de vid tillställningar då förrådet tömts kan användas som ett extra rum. Ny 

kostnadsuppgift begärs in och diskussionen återupptas vid nästa möte. En ökad kostnad 

kräver också ett nytt budgetförslag för 2019.

9. Remiss – namnsättning. Föreningen har fått möjlighet att yttra sig ang. namnsättning av två 

offentliga platser i Vallentuna centrum – Hövdingaparken och Allétorget. Styrelsen har inga 

invändningar.

10. Övrigt. Vi försöker hitta lämpligt tillfälle att elda det ris som ligger samlat efter röjning och 

vindfälle.

11. Nästa möte blir årsmötet 24/2 med efterföljande konstituerande möte samma datum.

12. Mötet avslutades.

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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

Sekreterare justeras



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

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

sekreterare justeras


