Protokoll från styrelsemöte nr 3
2019-03-05
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Lotta Forsberg, Peter Rimbe, Michel Vulic, Gunilla Forsberg, Anita
Melinder, Eva Jansson.
Gunnar Bergsten projektledare i förrådsbygget.
Förhindrade: Peter von Schoultz, Åsa Westberg

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen till mötet.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi utan anmärkningar
4. Uthyrning, ett par avbokningar under mars – månadsvärdar Mars -Lollo, april – Gunilla &
Lotta.
5. Genomförda aktiviteter.
Årsmötet den 24:e februari:
En andra omröstning av förslagen i stadgarna genomfördes och stadgarna blev därmed
godkända. Gunnar Bergsten avtackades för sina år i styrelsen och vi välkomnade Eva Jansson
som ny styrelseledamot, övriga i styrelsen valdes om på ett nytt år. Valberedning för 2020
utsågs och i den ingår Roland Jansson och Göran Eriksson.
6. Kommande aktiviteter.
Barnteater 17/3
Plantbytardag prel. datum torsdagen den 16:e maj från kl. 16.00 till ca 18.30.
Fågelskådning vid Angarnssjöängen söndagen den 26:e maj
Städdag ute och inne datum ej bestämt, städdag ute styrs lite av väderleken.
7. Renovering.
Belysning – scenen. M. Ählström har anlitad för utbyte av belysning på scenen. Lollo
kontaktar Magnus för datum då detta kan arbete kan utföras.

Panel framför scenen ska bytas ut.

8. Förråd – utbyggnad. Beslut togs av styrelsen att välja alternativ fyra, ett förråd om 25 m2,
men med tillägget att golvet blir extra isolerat vilket inte ingår i offerten om 180 000 från
PELI Bygg så den kostnaden tillkommer. Gunnar informerade om tillkommande kostnader för
byggnadslov och framtagande av godkänd ritning, uppskattad kostnad ca 20 000 kr. Bygget
finansieras genom banklån. Prel. byggstart maj 2019.
9. Möten, 13/3 Hembygdsföreningen Vallentuna, Lollo & Peter närvarar. 18/3 Dialog 2
Lindholmsvägen, Lollo & Eva närvarar. 7/4 Distriktsstämma och 9/5 Föreningsdialog ej
bestämt vem som ev. deltar.
10. Övrigt. Beslut togs att nu köpa in en del av de nya stolarna, Peter lägger beställningen.
Gardiner, Lollo tar fram tygprover. GDPR tas upp som egen punkt på kommande
styrelsemöte, Anita skickar ut policy etc.
11. Mötet avslutades.
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Gunilla Forsberg

Marie-Louise Jansson

T.f. sekreterare

justeras

