Protokoll från
Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening
25 februari 2012 kl. 18.00 i Orkesta Hembygdsgård.
§1. Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades och ordförande Marie-Louise Jansson hälsade alla välkomna.
§2. Val av mötesfunktionärer.
a) Till mötesordförande valdes Gunnar Bergsten
b) Till sekreterare för mötet valdes Åsa Westberg
c) Gunnel Eriksson och Birgitta Bergsten utsågs till justeringsmän, tillika rösträknare.
d) Till föreningens pressreferent valdes Peter von Schoultz.
§3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan presenterades och godkändes.
§4. Fastställande av röstlängd
Närvarolista, tillika röstlängd upprättades.
§5. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs, av stämman, behörigen utlyst via flygblad, affischering och hemsida.
§6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret godkändes och lades till handlingarna.
§7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Kassören presenterade resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret. Noterades en ökad
förbrukning av el och vatten, vilket härleds till den likaledes ökade uthyrningsfrekvensen. Rapporterna
föranledde i övrigt inga kommentarer och lades till handlingarna.
§8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§10. Val av ordförande förkommande verksamhetsår
Till ordförande för kommande verksamhetsår omvaldes Marie-Louise Jansson.

§11. Val av övriga styrelsemöter för kommande verksamhetsår
Omval på 2 år

Nyval på 2 år

Hans Larsson

Peter Scherdin

Peter Rimbe
Gunnar Sundqvist

Mandat på ytterligare 1 år

Adjungerad

Gunnar Bergsten

Peter von Schoultz

Roland Janson
Susanne Lindstedt
Elisabet Wass
Åsa Westberg

Håkan Nilsson, som avsagt sig omval, var inte närvarande vid mötet men kommer att avtackas med en
blomma vid lämpligt tillfälle.

§12. Rätt att teckna föreningens firma
Beslutet överlåts till den nya styrelsen.
§13. Val av revisorer (2 st) och revisorssuppleant (1 st)för kommande verksamhetsår
Omval av Susanne Larsson och Ylva Byström som revisorer samt Inger Mattsson som
revisorssuppleant.
§14. Medlemskap i riksföreningar
Föreningen kvarstår som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.
§15. Val av ombud till Bygdegårdsdistriktets stämma (2st)
Beslutas att ombuden utses av den nya styrelsen vid konstituerande möte.
§16. Verksamhetsplan för 2012
I den verksamhetsplan som presenterades, och godkändes, fastslås att föreningens huvuduppgift är att
värna om, och stödja, användandet av Bygdegården och att initiera och stödja kulturella aktiviteter i
Orkesta socken.

§17. Regler och stadgar
a) Regler och belopp för medlemsavgift till föreningen
b) Ev. stadgerevision
Beslutas att medlemsavgiften för 2013 förblir oförändrad, 200kr per hushåll.
Uppdras åt styrelsen att se över föreningens stadgar och att utarbeta ett förslag till eventuella
ändringar, att presentera inför nästkommande årsmöte.
§18. Budget för 2012
Styrelsens budgetförslag för nästkommande verksamhetsår presenterades och godkändes.
I budgeten för 2012 har 45 000kr fonderats för kommande reparation av yttertrappan.
§19. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
Inga motioner eller förslag hade inkommit till styrelsen.
§20. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
Till valberedningen omvaldes Lennart Jansson (sammankallande) och Kerstin Lindström.
§21. Övriga frågor
Bidragsansökan för reparation av yttertak kommer äntligen, mer än ett år efter att den först lämnades
in, behandlas hos kommunen. Ett positivt besked innebär att vi också kan söka pengar till projektet hos
Boverket.
§22. Mötet avslutades
Mötet avslutades med att styrelsens ordförande Marie-Louise Jansson tackade för gott samarbete
under det gångna året och hälsade den nya styrelsen välkommen till ett nytt och spännande
verksamhetsår.

………………………………………

…………………………………..

Gunnar Bergsten

Åsa Westberg,

mötesordförande

mötessekreterare

………………………………………………………….

…………………………………………………..

Birgitta Bergsten

Gunnel Eriksson

justeras

justeras

