
Orkesta Hembygdsförenings årsmöte 2004  

Ett 30-tal medlemmar deltog vid årsmötet i hembygdsgården den 29 februari. Ordförande vid mötet var Peter Rimbe och 
sekreterare Kersten Moricz. Av förvaltningsberättelsen framgick att föreningens verksamhet 2003 medfört ett negativt 
resultat beroende på utgifter för förbättringar och reparationer av bygdegården. Nytt golv i stora salen och nya gardiner är 
några exempel.  Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet instämde i detta.  

Gunnar Bergsten valdes till ordförande för verksamhetsåret 2004. Kerstin Moricz, Åsa Westberg, Anethe Bondesson och 
Roland Janson omvaldes till styrelsen på två år och Ingemar Borelius nyvaldes på två år. Övriga val som genomfördes var 
Ylva Byström och Susanne Larsson som revisorer med Inger Mattsson som suppleant samt Lennart Jansson, Sven 
Söderqvist och Marie Lundqvist som valberedning.  

På förslag av styrelsen beslöt mötet att behålla medlemsavgiften oförändrad 150:-/hushåll under 2005.  

Bertil Engstrand föreslog Risbergaborgen som mål för vårutflykten.  

Verksamhetsplan och budget för 2005 presenterades och godkändes av mötet.  

Efter avslutade formella förhandlingar presenterade Bert Lindström och Peter von Schoultz arbetet med torpinventeringen. 
Under två år har gruppen besökt bl a arkiv och databaser varifrån material har samlats och sedan lagrats på föreningens 
hemsida där Peter svarat för layout. Presentationen var mycket intressant och uppskattad och visade på ett imponerande 
utfört arbete. Besök på föreningens hemsida rekommenderas! För dem som saknare tillgång till dator kommer 
dokumenterat material att samlas i utskriven form i pärmar som kommer att finnas tillgängliga på bl a biblioteken i 
Vallentuna och Lindholmen. Presentationen rönte välförtjänt uppskattning och Bert och Peter förärades blommor av Ann 
Engstrand.  

  

Avslutningsvis avtackades Inger Kjellerby-Åberg och 
Lars Törnblom med blommor för deras mångåriga 
och mycket uppskattade arbete och engagemang i 
föreningens styrelse. 

Vid årsmötet presenterades verksamhetsberättelsen 
för 2003, föreningens 54:e verksamhetsår. På sista 
sidan presenteras en förkortad version av 
verksamhetsberättelsen. Den fullständiga versionen 
finns tillgänglig på föreningens webbsida, 
"hem.passage.se/orkesta".  

Under 2003 var antalet betalande medlemmar 206, 
en minskning med 17 medlemmar jämfört med 2002. 
Av Orkesta sockens ca 400 hushåll är alltså hälften 
medlemmar i föreningen.  

  


