
Protokoll från styrelsemöte nr 1

i Orkesta Hembygdsförening

2020-01-21

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Peter Rimbe, Michel Vulic, Eva Jansson, 

Lotta Forsberg, Åsa Westberg.

Förhindrad: Anita Melinder.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen till årets första möte.

2. Genomgång av senaste protokollet som fått tillägg ang. antagande av offert för 

förrådsbyggnad och lösen av föreningens lån i Handelsbanken. Lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Inga rapporter för perioden redovisade.

       Kulturstöd från kommunen för kommande aktiviteter beviljade.

4. Månadsvärdar för feb. – Gunilla, mars – Eva, april – Åsa.

5. Genomförda aktiviteter – Städdag, ute och inne. Gården krattad och städad, ordning i skåp o 

lådor, rena fönster blev resultatet.

Advent/konst 6-7 /12. Trevligt och välbesökt. Två nya utställare erbjöd skinn och textil, ett fint 

komplement till de andras konst och hantverk. Inför kommande 10-årsjubileum (?) kan anas 

att en sällsynt vacker gran och ett ännu bättre resultat nu mer tillhör våra jultraditioner.

Julgransplundring 6/1. Dans kring granen, där Kerstin Lindström förde och Ulla Bunis och Mats 

Bjellsäter stod för musiken, fika, ”raketen” och godispåse – allt fick de ca 80 besökarna. Inte 

undra på att alla verkade nöjda och glada när de traskade hemåt.

6. Kommande aktiviteter: 

Årsmöte hålls 1/3 trots att stadgarna säger senast feb. Det ger kassören en extra välbehövlig vecka 

för förberedelse. Några ex av de nya stadgarna som antogs förra året trycks upp till mötet.

Barnteater 15/3 14.00

Plantbyte 14/5 

Gökotta vid Ubbysjön

Midsommarfirande 19/6



7. Renovering - genomförd. Förstärkaren trasig och inlämnad för reparation. Under tiden får vi 

låna en av Michel. Inköpt mikrofon. Manualer till ljud och ljus finns tillgängliga på scenen.

8. Valberedning. Förslag till 3 nya styrelsemedlemmar har aviserats.

9. GDPR. Vår policy kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Info trycks också på fakturan 

för medlemsavgift.

Uppdatering av vårt hyresavtal bör göras, bland annat tillägg av säkerhetsföreskrifter och info 

om hantering om persondata. Peter och Lollo förbereder.

10. Övrigt. Alla tackar varandra för den fina julklappen.

11. Nästa möte hålls 18/2 kl. 18.30.

12. Mötet avslutades

………………………………. ……………………………….

Åsa Westberg Marie-Louise Jansson

sekreterare justeras


