
Protokoll från styrelsemöte nr 5

i Orkesta Hembygdsförening

2020-10-14

Närvarande: Peter Rimbe, Eva Jansson, Lise Nelzén, Michel Vulic, Lotta Forsberg, Gunilla Forsberg, 

Åsa Westberg.

Förhindrade: Marie-Louise Jansson, Anita Melinder, Irene Öman.

1. Mötet öppnades av vice ordf. Peter Rimbe.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget och lagt till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporter för senaste perioden lämnade. Att uthyrning av lokalen minskat 

drastiskt under pandemin syns tydligt (avbokningar mars-nov = 41 400kr) men eftersom även

utgifterna är lägre än vanligt ser det ändå relativt bra ut just nu.

Byggstart för tillbyggnad av förråd kan bli i jan – 21 om vädret tillåter d.v.s. om inte byggarna

måste ägna sig åt snöröjning. Kostnad för bygglov inkl. bygglovskarta uppgår till drygt 

47 000kr.

Möjlighet att ansöka om statligt bidrag för förlorade intäkter p.g.a. Corona, via BR. Peter och 

Anita har börjat förbereda.

4. Uthyrning – månadsvärd.

Kalendern börjar så sakta fyllas på och vi har 11 bokningar fram t.o.m. nyår.

Månadsvärd i nov. – Peter och dec – Michel.

5. Genomförda aktiviteter – inget att rapportera.

6. Kommande aktiviteter. Efter en kortare diskussion beslutas att årets 

adventsfirande/konstutställning ställs in. Det skulle bli svårt att hålla föreskrivet avstånd och 

dessutom är många av de som är engagerade i evenemanget 70+ och väljer att avstå i år. 

Julgransplundring. Vi avvaktar med beslut och hoppas att förutsättningarna ändras till det 

bättre.

7. Tillbyggnad av förråd – se punkt 3.

8. Ny kassör. Anita har, efter flera års ovärderligt arbete i föreningen, aviserat att hon avsäger 

sig uppdraget som kassör vid nästa årsmöte. Vårt uppdrag är alltså att söka en ersättare. Alla 

letar i sitt nätverk efter lämpliga kandidater.

9. Övriga frågor. GVS byter stolar matsalen och erbjuder oss att överta de gamla, 30 - 40st. 

stapelbara i ljust trä. Vi tackar ja. Åsa kollar när och hur de kan hämtas.

10. Nästa möte. Ordförande kallar vid behov.



11. Mötet avslutades och kvällens ordförande tackade för visat intresse.

………………………………… ……………………………………..

Peter Rimbe Åsa Westberg

mötesordförande sekreterare


