Gamla folkskolans vänners
styrelsemöte mars 2019
I går hade vi styrelsemöte inför årsmötet. Det har varit
styrelsemöten både här och där i byn för mars är mötesmånaden
nummer ett. Det beror på att man helst håller årsmötet inom
april före vårsådden i maj och då måste man ge litet tid åt
revisorerna (fast de kallas numera verksamhetsgranskare) och
kallelsen måste skickas ut ett par veckor före.
Styrelsen för GFV (Gamla Folkskolans Vänner) godkände
bokslutet som glädjande nog visade litet plus i motsats till
fjolårets förlust. Men det beror på att en del poster gick
över årsskiftet så det jämnar ut sej i längden. Positivast var
att elförbrukningen gått ned betydligt sedan förra året och
det är vår största utgiftspost. Troligen berodde det på att
golvet i arbetsrummet lades i fjol och det drog extra mycket
ström att hålla rummet varmt.
Nu kunde vi konstatera att grundrenoveringen av gamla skolan
är färdig så när som på värmepumpen till arbetsrummet. Indelen
är nog installerad men utdelen blev inte klar på grund av att
vintern kom så tidigt med mängder av snö. Men det skall väl
ordna sej då det blir varmare.
Hindersby biografteater kommer att ha premiär på den video
som Sven+Sven+Hilding spelade in 1994 och som handlar om
Tjörkveein från Tjörktalln allt fram till Pyttis. Troligen
blir den i mitten av april. Filmen är omkring en och en halv
timme lång och mycket intressant. Nämnas bör att en del av
Tjörkveein numera ligger under den nya motorvägen. Tjörkveein
användes fram till 1575 då Lappträsk blev en egen kyrksocken.
Årsmötet blir preliminärt den 15 april 2019 kl.19.00 om inget
speciellt kommer i vägen. Vi beslöt också fortsätta med
måndagsöppet (kl.18-20) bara det blir litet varmare.

Verksamhetsplanen (som är mångårig) fortsätter vi förverkliga
allt enligt tid och krafter men i år tänkte vi i synnerhet
försöka få verandan målad. Den gamla plastfärgen flagar ganska
illa redan och fönstren borde piffas upp före målningen som
naturligtvis blir med äkta linoljefärg. Ytterdörren är också i
behov av förbättring.
Huset borde målas om i sin helhet men det kan vara bra att
börja med verandan. Vi blandar inte nyansen själva utan köper
färdigblandad linoljefärg så att det blir samma kulör då vi
senare målar om huset.
Arkivet skall öppnas bara vi får ordning på systemet. Tanken
är också att skaffa ny server för fotoalbumet som finns på
nätet:
https://192.168.100.77/photo/
OBS ! Man kan bara se på det inifrån vårt eget nät !
HB Service kommer troligen att byta operatör och då ändras en
hel del. Bland annat blir det nya IP-adresser och det kan bli
en hel del RÅDD innan det nya systemet fungerar. Men sedan kan
man också se på fotoalbumet utan att vara ansluten till vårt
lokalnät. Nu går det till exempel inte att se på fotoalbumet
via mobiltelefon eller surfplatta (om man inte använder WiFi
till en fiberanslutning).
Dokument skall också skannas in och delvis sättas ut på nätet
men inskanning är arbetsdryg så det kan ta tid. Fördelen är
att arkiverat material blir lättare tillgängligt och så är det
säkrare att ha allt inskannat och säkerhetskopierat.
Biblioteket kommer att vara öppet på måndagarna och så kan man
ta kontakt med en styrelsemedlem och får koden till
nyckelskåpet.
Välkomna till årsmötet (preliminärt) måndagen den 15 april
2019 kl. 19:00.

P.S. Det finns ännu några kalendrar för år 2019 (15 euro) som
ni kan köpa ifall ni vill understöda Gamla folkskolans vänner
rf.

