Protokoll från styrelsemöte nr 3
I Orkesta Hembygdsförening
2022-03-02
Närvarande: Peter Rimbe, Michel Vulic, Gunilla Forsberg, Irene Öman, Eva Jansson, Lise Nelzén, Åsa
Westberg
Peter von Schoultz, Johan Hellgren
Förhindrad: Lotta Forsberg

1. Mötet öppnades med att ordförande hälsade välkommen.
2. Föregående mötesprotokoll godkänt och lagt till handlingarna.
3. Ekonomi. Försöket med att på hemsidan och Facebook uppmana medlemmarna, och alla
andra, att betala årets medlemsavgift har hittills gett ett magert resultat, men vi avvaktar lite
och ser vad som hänt om en månad.
Årets räkenskaper färdigställda och lämnade till revisorerna.
4. Uthyrning och månadsvärd. Inga större förändringar i kalendern sedan förra mötet.
Uppgifter om tider för våra fasta hyresgäster skickas ut till styrelsen.
5. Kommande aktiviteter.
Årsmöte hålls 24/4 kl. 18.00 i bygdegården. Gunilla sammanställer verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan.
P v S lägger ut kallelse på soc. medier, även på flygbladet för vårens alla aktiviteter.
Smörgåstårtor beställs från Hökeriet. Styrelsen träffas i tid för att ställa i ordning inför mötet.
Städning ute och inne v. 16. Planering 20/4 18.30. då vi gåt igenom vad som behöver ses
över. En passande dag för en gemensam insats bestäms och resten av veckan kan var och en
göra punktinsatser vid valfritt tillfälle.
Plantbytardag 19/5 16-18. Enklare fika.
Midsommar. Äntligen ser det ut som att det kan bli ett firande vid gården igen, efter två
pandemiår. Vi konstaterar att förutsättningarna nu är annorlunda och tar det som
utgångspunkt i planeringen för årets anpassade midsommarfest.
Serveringen, som är den mest arbetskrävande stationen byts ut mot medhavd picknickkorg.
Parkeringsmöjligheten är begränsad p.g.a. bygget vid IP, hänvisas till GVS. Stången kläs och
reses – av säkerhetsskäl - tor. kväll.
Däremot blir det lövade skrindor, dans och lekar, pilkastning, lotterier och fiskdamm som
traditionen bjuder.

6. Renovering/div - kommande
Källardörren – något försenad p.g.a. sjukdom och snöröjningsuppdrag hos hantverkaren.
Takprojektor inköpt, monteras omgående.
Flygblad med kommande aktiviteter, påminnelse om årsavgift och upprop inför midsommar.
Ut så fort s möjligt.
7. Övrigt. Grannsamråd har kommit från kommunen ang. uppförande av transformatorstation
vid Slumsta 1:31. Ingen åtgärd.
8. Nästa möte 6/4 kl. 18.30
9. Mötet avslutade.
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