Protokoll från styrelsemöte nr 5
2019-05-23
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Michel Vulic, Lotta Forsberg, Eva
Jansson, Åsa Westberg.
Förhindrade: Anita Melinder.

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Efter korrigering av punkt 7 och 8, lagt till
handlingarna.
3. Ekonomi. Kassörens månadsrapporter, utsända via mail, visar hittills ett litet underskott.
Avslag på ansökan om skattebefrielse för föreningen överklagas hos Skatteverket.
Beslutas att köpa in ett digitalt piano, beräknad kostnad ca 6 000kr.
Möjlighet till bidrag för barn/ungdomsaktivitet finns via kommunens satsning ”Snabbspåret”.
Vi skickar en ansökan för ytterligare en teaterföreställning el. annat, gärna riktat till lite äldre
barn.
4. Uthyrning, månadsvärdar. Kommande bokningar redovisade. Månadsvärd i juni – Peter, juli
– Lollo.
5. Genomförda aktiviteter.
Städdag 22/4. Det rensade upp runt gården efter vinterns stormfälle, krattades kottar och
planades ut grus. Skräp och skrot kördes till tippen och när allt var som trevligast toppade vi
dagen med gemensamt fika i solskenet.
Plantdagen 16/5. Trevligt och uppskattat av deltagarna, både nya och de som varit med
tidigare. Nytt för i år var den tända grillen där den som blev sugen kunde få sig en korv, eller
två ...
6. Kommande aktiviteter.
Fågelskådning vid Angarnssjöängen 26/5. Liten grupp anmäld. Samåkning från bygdegården
8.00

Avstämningsmöte 17/6 på gården inför midsommarafton.
Stången kläs, som brukligt, kvällen före midsommarafton. Fika och glass.
Midsommar. Förberedelserna pågår. Lekledare och två musiker klara, förhoppningsvis
kommer två till. Skrindförare tillfrågas, en medhjälpare åker med på varje skrinda.
Affischer och flygblad trycks och delas ut.
Vi stämmer av, löpande, via tel./mail.
7. Reparationer – genomförda.
Scenbelysning installerad, kompletteras med mindre lampor för belysning av fonden, t.ex. vid
konstutställning.
Mindre läckage på lilla toan åtgärdat.
8. Reparationer – kommande. Nya offerter tas in. Bygglov beräknas klart om ca två veckor.
9. Kulturresa. BR i Roslagen bjuder in till en dagstur mot Yxlan-Blidö och Edsbro 17 aug.
Kostnad 300kr
10. Övrigt. Förslag på att bredda infarten något mot norr för att förenkla in- och utfart, främst
norr ifrån, inte minst för midsommarskrindorna.
11. Nästa möte hålls i samband med ”samlingsmötet” inför midsommarfesten 17/6.
12. Mötet avslutades.
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