Årsmöte
Orkesta Hembygdsförening
24 februari 2013

§1.

Årsmötet öppnas

Mötet öppnades med att ordförande Marie-Louise Jansson hälsade alla välkomna

§2.

Val av mötesfunktionärer
a)
b)
c)
d)

Till mötesordförande valdes Gunnar Bergsten.
Till sekreterare förmötet valdes Åsa Westberg.
Till justeringsmän och rösträknare valdes Birgitta Bergsten och Birgitta Rimbe.
Till 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.

Årsmötet ansågs, av stämman, behörigt utlyst.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenterades och lades till handlingarna.
Konstaterades att medlemstalet är något lägre jämfört med föregående år, dock inom den normala
fluktuationskurvan.

§7. Styrelsens förvaltningsberättelse.

Kassören redogjorde för det gångna årets balans- och resultaträkning.
På intäktssidan noteras en liten förbättring av resultatet vid flertalet aktiviteter och en tydlig ökning av
hyresintäkterna, efter omförhandling av avtalet med Vallentuna pastorat. Dessutom ett beviljat
verksamhetsbidrag från kulturnämnden. Den största posten på utgiftssidan, förutom el, var
renoveringen av yttertrappan.
Föreningen har under året avslutat sitt postgirokonto.

§8. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs.
§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§10. Val av ordförande för verksamhetsåret.
Till ordförande för verksamhetsåret 2013 valdes enhälligt Marie-Louise Jansson.

§11. Val av övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.

Omval 2 år.
Gunnar Bergsten

Nyval 2 år.
Eva Söderqvist

Roland Janson
Susanne Lindstedt
Elisabet Wass
Åsa Westberg

Mandat ytterligare 1 år

Nyval 1 år

Peter Rimbe

Gunilla Forsberg

Peter Scherdin

Lise-Lotte Forsberg

§12. Rätt att teckna föreningens firma
Firmatecknare är ordförande och kassör, var och en, och två i förening.

§13. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer förkommande verksamhetsår valdes Susanne Larsson och Ylva Byström med
Inger Matsson som suppleant.

§14. Medlemskap i riksföreningar.
Föreningen behåller sitt medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund.

§15. Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet.
Frågan hänskjuts till styrelsen.

§16. Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen presenterades och visade ingen förändring beträffande föreningens syfte eller
verksamhet.
Nytt för i år är däremot målsättningen att upprätta en långsiktig renoveringsplan och att i budgeten
fortlöpande avsätta medel till ett underhållskostnadskonto.

§17. Regler och stadgar
a) Medlemsavgiften beslutas förbli 200kr/hushåll.
b) Revision av föreningens stadgar kommer att genomföras under året och ev. förslag till
ändringar läggas fram till årsmötet 2014.

§18. Budget 2013
Budget för det kommande året presenterades och godkändes.

§19. Motioner/förslag från medlemmar
Inga inkomna motioner eller förslag.
§20. Val av valberedning för kommande år
Till valberedning för 2013 omvaldes Lennart Jansson och Kerstin Lindström.

§21. Övriga frågor
För att ta del av medlemmarnas önskemål, beträffande föreningens verksamhet och aktiviteter, men
också uppmuntra fler att delta praktiskt i arbetet kring de olika arrangemangen och, inte minst,
skötseln av gården, delades nyligen en enkät ut till alla hushåll i Orkesta. Detta har redan nu resulterat
i tre nya styrelseledamöter och ett välkommet tillskott i festkommittén, liksom hjälp med utdelning av
flygblad.
Ett förslag om att föreningen naturligtvis borde finnas på Facebook fick snabbt gehör och vår
webansvarige Peter von Schoultz utsågs att, tillsammans med en sakkunnig – och villig - bland
mötesdeltagarna, verkställa detta på lämpligt sätt.

§22. Årsmötet avslutas.
Ordförande tackar den avgående styrelsen för det gångna året och välkomnar den nya.
Alla deltagare vid mötet tackades också för visat intresse och bjöds att avsluta kvällen med en bit av
den goda smörgåstårta som dukats fram.

………………………………….

………………………………….

Gunnar Bergsten, mötesordförande

Åsa Westberg, mötessekreterare

………………………………………………….

……………………………………………………………

Birgitta Bergsten, justerare

Birgitta Rimbe, justerare

