Protokoll från styrelsemöte nr 7
i Orkesta hembygdsförening
2019 – 10 – 24
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe, Eva Jansson, Lotta
Forsberg, Åsa Westberg.
Förhindrade: Anita Melinder, Michel Vulic.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Rapporter för sept. och okt, t.o.m. dagensdatum, utskickade av kassören.
Den senaste tidens utgifter för stolar, scenbelysning och renovering i kök och panel på
scenen kompenseras glädjande nog av hyresintäkter, gården är fortsatt populär för
fester och sammankomster.
4. Uthyrning – månadsvärd. Bokningslista för kommande månader utskickad.
Månadsvärd: Nov. – Lotta, under dec. delar vi på ansvaret.
5. Genomförda aktiviteter.
Barnteater 20/10 lockade stor publik och fick som vanligt fina omdömen av publiken.
En ny föreställning har bokats till mars 2020.
6. Kommande aktiviteter.
Städvecka planeras till v.45. Daglediga träffas vid lämpligt tillfälle för att se över
utemiljön, inomhus kan var och en göra sin insats när det passar bäst.
Konst/adv.fika lö-sö 2: a advent 12.00-15.00. Hittills har 5 utställare hört av sig.
Julgransplundring blir det som vanligt. Trettondagen el. 12/1 beroende på när
musikerna är tillgängliga.
7. Tillbyggnad – förråd. Två offerter har tagits in: Peli Bygg – 420 000kr och TSG
Bygg AB – 352 000kr. Offerten gäller förrådsbyggnad om ca 25 m2 med isolerat golv.
Mötet förordar det senare förslaget men vi inväntar kassörens åsikt innan beslut tas.
Konstruktionsritning(?) från kommunen klar. Banken kontaktas ang. lån för
finansiering.
8. Möte om antagande av GDPR-policy bestäms till 10/11 kl. 18-20.

9. Övriga frågor.
Takprojektorn – en permanent och passande placering av fjärrkontrollen och en
manual till hyresgästerna saknas. Vi ber Michel om hjälp.
Ansökan om kulturbidrag från kommunen ska in senast 31/10. Vi ansöker för
julgransplundr, barnteater, gökotta och midsommar.
Förfrågan från årsk.5 GVS/Michel om att hyra vår högtalaranläggning. ”Ja” sa
styrelsen.
Nästa möte to 21/11.
10. Mötet avslutades.

………………………………

…………………………………….

Åsa westberg

Marie-Louise Jansson

Sekreterare

justeras

