Protokoll från styrelsemöte nr 2
2020-02-18
I Orkesta Hembygdsförening
Närvarande: Marie-Louise Jansson, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Peter Rimbe, Eva Jansson, Anita
Melinder, Michel Vulic, Åsa Westberg.
Vid punkt 1 och 2 deltog också valberedningen bestående av Roland Jansson och Göran Eriksson.

1. a) Mötet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.
Förslag att höra valberedningens förslag som en första punkt på dagordningen godkändes.
b) Valberedningen föreslår Lise Nelzén för nyval till styrelsen. Ytterligare en kandidat har
visat intresse och kontaktas igen. Sittande styrelsemedlemmar med mandat t.o.m. 2019 har
alla tackat ja till omval.
2. Föregående mötesprotokoll utan anmärkning, lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Kassören presenterade resultatet för 2019 som får betecknas som mycket gott.
Nedskrivning av fastigheten har gjorts retroaktivt för de år då så inte skett och kommer
fortsatt att göras. Genomgång av budget och utfall, samt förslag till ny budget för 2020.
Årsredovisning/rapporter till årsmötet kopieras av Gunilla.
Fakturering av medl.avg. påbörjas. Medlemsavg. för 2021 - styrelsens förslag till årsmötet är
oförändrat, 200kr/familj. Diskuteras möjligheten att lägga ut en uppmaning på Facebook att
det är dags att betala in medl.avg. men tillsvidare fortsätter vi med fakturor.
Swishbetalning blir alltmer vanligt. Konto för förening undersöks igen, kostnaden har
förmodligen sjunkit sedan förra försöket.
Ett nytt driftbidrag finns att söka från Vallentuna kommun. Villkoret är ett visst antal
aktiviteter/sammankomster. Vi (Lollo och Peter) försöker hinna få iväg en ansökan innan
ansökningstiden går ut.
4. Uthyrning – månadsvärd. Genomgång av bokningar feb-mars. Feb. – Gunilla, Mars – Eva.
5. Genomförda aktiviteter – inget att rapportera.

6. Kommande aktiviteter.
Årsmöte 1/3 kl. 18.00. Gunilla kopierar alla papper till mötet. Mötesordförande vidtalad.
Peter ordnar förtäring. Styrelsen träffas 17.00 för förberedelser.
15/3 Barnteater 14.00. Bergstens och någon från styrelsen ansvarar.
Plantbyte 14/5 16.00-18.00
Gökotta 24/5 kl 8.00 vid Ubbysjön. Flygblad trycks och distribueras.
7. Renovering – genomförda. Scenbelysningens inställningar justerade. I anslutning till detta
hölls en genomgång för styrelsen. Manualer kommer att förvaras på scenen. Lämpligt
skåp/hylla inskaffas.
8. Renovering – kommande. Nya gardiner till stora salen planeras.

Ny förstärkare köps in eftersom den gamla, trasiga ej gick att reparera.
9.

Säkerhetsföreskrifter för våra hyresgäster arbetas fram med stöd av riksförbundets förslag.
Även hyresavtalet uppdateras.

10. Nästa möte – årsmötet 1/3 kl. 18.00

……………………………………….
Åsa Westberg
Sekreterare

…………………………………………………….
Marie-Louise Jansson
justeras

