Protokoll från styrelsemöte nr 7
i Orkesta hembygdsförening
2021 – 11 – 10
Närvarande: Peter Rimbe, Irene Öman, Gunilla Forsberg, Lise Nelze’n, Lotta Forsberg, Eva Jansson,
Michel Vulic, Åsa Westberg.

1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll godkänt och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Föreningen har beviljats ytterligare drygt 23 000kr i statligt krisstöd för uteblivna
intäkter under pandemin.
4. Uthyrningen börjar nu rulla på och resten av året har vi en relativt hög beläggning.
Månadsvärdar är: nov – Lise, dec – Gunilla, jan – Eva, feb – Lotta, mars – Peter, april –
Michel, maj – Åsa.
5. Genomförda aktiviteter. Barnteater 17 okt då Teater Tummeliten spelade ”Guldlock och de
tre björnarna” för glada 36 besökare.
6. Kommande aktiviteter. Adventsfirande med konstutställning 4 dec 12–16. Hittills har
följande utställare tackat ja: Björn Berglund, Eva Ekberg, Fanny Larsson, Elaine Younan, Britt
Ljunghe och ”Ljuvliga bakverk”. Michel hör med Andreas Johansson, Bergby och Irene med
”Frökulla” om de är intresserade av att vara med. Och det finns plats för fler …
Birgitta R, Gunilla, Kerstin, Åsa och ev. Palle bakar till servering och brödbordet/lotteri. Även
här finns plats för fler.
Kerstin L och Birgitta Be. kommer och hjälper oss.
Förberedelser och hängning på fre. 13 – 17.
7. Gården – reparation/underhåll.
Ny källardörr monteras av TSG. Komplettering av larm sköts av Hans L.
Genomgång och reparation av stolar och bord behöver göras, ev. kompletterande inköp.
Beslutas att en ny takprojektor köps. Michel får uppdrag att sköta det.
8. Övriga frågor.
En gåva skänks till HL-fonden till minne av Maj-Britt Gustafsson, en av föreningens äldsta och
trognaste medhjälpare som vi kommer att sakna men också minnas med värme och
tacksamhet.
Förslag om att skaffa ett digitalt bokningssystem där hyresgästen enkelt kan se lediga tider
på gården. Undersöks.

Fler webbadresser behövs för att förenkla kassörens arbete och för ev. nytt bokningssystem.
P v Schoultz kontaktas.
Uppdatering av månadsvärdens minneslista.
9. Nästa möte – ordförande kallar.
10. Mötet avslutades.
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