Protokoll från styrelsemöte nr 6
2019-09-03
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Michel Vulic, Lotta Forsberg, Eva Jansson,
Gunilla Forsberg
Förhindrade: Åsa Westberg, Anita Melinder.

1. Mötet öppnades.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Korrigering av punkt 10, förslaget att bredda
infarten ska vara söderut ej norrut.
3. Ekonomi. Kassörens månadsrapporter, utsända via mail, hyran från Kyrkan ej med i denna
rapport.
4. Uthyrning, månadsvärdar. Kommande bokningar redovisade i tidigare mail från Åsa.
Månadsvärd i september Åsa och oktober Eva.
5. Genomförda aktiviteter.
Fågelskådning vid Angarnsjöängarna. En tapper skara trotsade regn och kyla och fick en
trevlig och lärorik förmiddag.
Midsommar. På torsdagskvällen var inte deltagandet så stort men dom som kom gjorde ett
utmärkt jobb med att löva stången, binda kransar och bära fram bord och bänkar. Att tänka
på till nästa år är för att underlätta jobbet är att ta fram en skiss/karta över vad som ska tas
fram och var allt ska placeras. Midsommaraftonen avlöpte väl med vackert väder fin musik
och sång och många besökare.
6. Kommande aktiviteter.
Barnteater söndag 20 oktober. Peter Rimbe samt Gunnar och Birgitta Bergsten ansvarar.
Konstutställning 7:e december. Förslag/beslut att återgå till att ha utställningen under både
lördagen och söndagen beroende på om fler frivilliga ställer upp och hjälper till.
70-årsjubileum. Beslut togs att inte ha ett separat firande istället uppmärksammar vi det på
något sätt på Konstutställningen den 7:e december

7. Renovering utförd. Nockpannan som på något märkligt sätt ramlat ner och försvunnit är nu
ersatt med en ny tack vare Michel.
8. Tillbyggnad förråd. Vi väntar in offerter, Peter kollar upp byggnadslovet. Lollo tittar på
gardiner till stora salen när tillfälle ges.
9. Policy GDPR möte Lollo kontaktar Anita för datum då vi går igenom policy och går även
igenom villkoren och utformningen av hyresavtalet jämfört mot Bygdeföreningarnas förslag
på hyresavtal.
10. Nästa möte. Prel. torsdag 24:e oktober.
11. Mötet avslutades.
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Gunilla Forsberg

Marie-Louise Jansson

sekreterare

justeras

