
Protokoll från styrelsemöte nr 4

20-05-24

I Orkesta Hembygdsförening

Närvarande: Marie-Louise Jansson, Peter Rimbe, Gunilla Forsberg, Lotta Forsberg, Anita Melinder, 

Eva Jansson, Michel Vulic, Irene Öman, Lise Nelzén, Åsa Westberg.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen till ett Corona-anpassat utomhusmöte.

2. Föregående mötesprotokoll genomgångna och lagda till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporter för årets första fem månader lämnas. 

Fakturor på medl. avgifter har skickats till medlemmarna, hittills ca 18 000kr av  beräknade 

44 000kr inbetalt.

De ekonomiska effekterna av Coronapandemin är svåra att förutse. Merparten av 

uthyrningarna mars – juni har avbokats och midsommarfirandet ställs in, vilket innebär ett 

stort avbräck och påverkar naturligtvis budgetutfallet. Kassörens nya beräkning visar ett 

underskott på ca 30 000 vid årets slut. 

Driftsbidrag på 10 000kr från kommunen beviljat.

4. Uthyrning. Många avbokningar under våren. Aug - sept. fortfarande normalbokat, men med 

restriktionen på max 50 pers. vid sammankomster kommer det antagligen att glesna i 

kalendern.

Månadsvärdar: juni – Michel/Gunilla, juli – Iréne

5. Genomförda aktiviteter.

 Årsmöte hölls 1 mars i Orkesta bygdegård. Två nya medlemmar, Iréne Öman och Lise Nelzén,

invalda i styrelsen. 

Barnteater 15/3 – inställd p.g.a. Corona

Plantbytardagen 14/5 hölls, utomhus och med försiktighet. Många – men inte för många -  

besökare bytte, köpte och sålde växter och pratade odling. Helt klart uppskattad aktivitet när

så mycket annat blivit inställt.

6. Kommande aktiviteter.

Gökotta – inställd p.g.a. Corona. 

7. Midsommar – även detta arrangemang ställs in. Inte ens om gränsen för besökare ökas till 

500 räcker det, dessutom är en stor del av våra volontärer 70+ och därför inte tillgängliga i 

år. Vi får hoppas att läget ändrats till det bättre nästa år. För att det ändå ska bli lite 

midsommarstämning i byn bestämmer vi oss för att klä och resa en något förenklad 

midsommarstång.



8. Tillbyggnad av förråd. Bygglovshandlingar, som lämnats till vår kontakt T. Karlsson för vidare 

hantering, verkar inte ha nått fram till handläggare på kommunen. Peter kollar upp vad som 

gått fel.

Byggstarten, som först var satt till maj -20 och sedan under hösten, flyttas ytterligare framåt 

av flera skäl; byggfirman har andra åtaganden under senare delen av året, osäkerhet om 

föreningens ekonomi den närmaste tiden.

Kassörens prognos visar att vi behöver ta in ca 67 000 utöver budgeterade intäkter för att 

finansiera ett lån på 250 000kr.

9. Övriga frågor. Finns det någon ny aktivitet som skulle gå att genomföra under rådande 

omständigheter? Styrelsen är positiv till idén och lovar att fundera på saken.

10. Nästa möte. Ordförande kallar vid behov eller när vi vet mer om Coronaläget.

……………………………………………….. ………………………………………………..

Marie-Louise Jansson Åsa Westberg

Ordförande sekreterare


