Protokoll från styrelsemöte nr 4
2019 – 04 - 04
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Michel Vulic, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, Anita Melinder,
Peter von Schoultz, Eva Jansson, Peter Rimbe, Åsa Westberg.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Medlemsavgifterna har till stor del kommit in, exakt siffra redovisas i kommande
rapport.
Ansökan om skattebefrielse har skickats till Skatteverket.
Årets redovisning till BR har lämnats.
Vi har fått ett nytt utseende på våra fakturor.
Fakturan för bredbandsinstallationen, ca 27 000kr, är betald. Beslutas att teckna
abonnemang hos Internetbolaget.
Nya regler gällande vår bokföring har införts 2019. Kassören har det hela under kontroll.
4. Uthyrning – Månadsvärd. Bokningskalendern genomgången.
Månadsvärd för april – Gunilla (och Lotta), för maj- Lotta (och Gunilla) och för juni – Peter R.
5. Genomförda aktiviteter. Barnteatern 17/3 var som brukligt uppskattad av publiken.
6. Kommande aktiviteter. Plantbytardag 16/5.
Fågelskådning vid Angarnssjöängen 26/5. Anmälan tas in för att se om ev. extra guide
behövs. Samåkning fr. bygdegården kl 8.00. Infoblad om plantdag, Angarnssjön och en
blänkare om midsommar.
Städdag, i första hand utomhus, 22/4 kl. 9.00. Lollo skriver ihop ett städschema för den som
har möjlighet att göra en punktinsats vid annat tillfälle. Läs – välj – bocka av!
7.

Reparationer – genomförda.
Scenen har äntligen fått ny panel, tack vare Peter och Nils-Åkes utmärkta insats.

Offert på scenbelysning från M Ählström. Han har räknat på några olika förslag i prisklasser
10 000 – 15 000kr. Beslutades att anta förslag nr 2, med delvis beg. spotlights, vilket ryms
inom budget.
Vi har också fått förslag och prisuppgifter på digitalpiano och mikrofoner för
utomhusanläggning.
Förrådet. Fasadritning behövs för att kunna söka bygglov. Undersöks om vi känner till någon
som kan åta sig detta.
8. Rapporter. Lollo deltog i ett möte med kommunens hembygdsföreningar. Bl. a planeras en
temadag där vi, tillsammans med idrottsföreningarna, visar och inspirerar till att upptäcka
naturen vi har runt omkring oss.
Lollo och Eva representerade föreningen vid kommunens dialog om Lindholmsvägen. En av
de största frågorna var hur man ska få ner hastigheten på den smala och, periodvis, ganska
hårt trafikerade vägen.

9. Möten. 7/4 hålls årets distriktsstämma i BR i Ekskogens bygdegård. Tyvärr ser det inte ut som
om någon ur styrelsen har möjlighet att delta.
9/5 Kulturnämndens föreningsmöte.

10. Övrigt. Förfrågan från godisförsäljare om att hyra plats vid vårt midsommarfirande. Vi tackar
nej.
GDPR. Vår policy ska ses över, ett separat möte planeras efter sommaren.
Hemsidan – finns möjlighet att lägga upp en kalender för enkelt kunna se lediga tider?
Projektor monterad, installeras till sommaren.
11. Nästa möte hålls 23/5 kl 18.30
12. Mötet avslutades
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