Protokoll från
Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening
23 februari 2014 kl. 18.00 i Orkesta Hembygdsgård

1. Årsmötet öppnas
Mötet öppnas och ordförande Marie-Louise Jansson hälsade alla välkomna.
2. Val av mötesfunktionärer
a Till ordförande för mötet valdes Gunnar Bergsten
b Till sekreterare för mötet valdes Åsa Westberg
c Birgitta Bergsten och Birgitta Rimbe utsågs till justerare, tillika rösträknare.
d Till föreningens pressreferent valdes Peter von Schoultz.

3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan presenterades och godkändes.
Göran Eriksson anmälde ett förslag, läggs till under punkt 19.
4. Fastställande av röstlängd
Närvarolista, tillika röstlängd, upprättades.

5. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst genom affischering, flygblad och info på föreningens hemsida.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gågna verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes och lades till handlingarna sedan en korrigering
gjorts: Maria Hazer medverkade inte vid julgransplundringen.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gågna
verksamhetsåret.

Förvaltningsberättelsen presenterades av kassören, som också meddelade att föreningen just
står i begrepp att byta bank. Tack vare möjligheten att enkelt hantera kontanter på det lokala
kontoret, blir vi nu kund i Handelsbanken.
Kassören berättade också att föreningen för närvarande har 206 betalande medlemmar, vilket
är högst antal i ”modern tid”.
8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår år.
Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Marie-Louise Jansson.
11. Val av övriga styrelsemöter förkommande verksamhetsår.

Omval på 2 år

Omval på 1 år

Gunilla Forsberg
Lotta Forsberg
Peter Rimbe
Peter Scherdin
Gunnar Sundqvist

Hans Larsson

Nyval på 2 år
Anita Melinder

Mandat för ytterligare 1 år

Adjungerad

Gunnar Bergsten
Roland Janson
Susanne Lindstedt
Eva Söderqvist
Elisabet Wass
Åsa Westberg

Peter von Schoultz

12. Rätt att teckna föreningens firma.
Beslutas att firman tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

13. Val av revisorer (2st) och revisorssuppleant (1st) för kommande verksamhetsår.
Till revisorer omvaldes Susanne Larsson och Ylva Byström. Som suppleant valdes Inger
Mattson.
14. Medlemskap i riksföreningar.
Föreningen beslutas kvarstå som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.
15. Val av ombud till Bygdegårdsdistriktets stämma (2st).
Beslutas att ombuden utses av den nya styrelsen.
16. Verksamhetsplan för 2014.
Verksamhetsplanen för kommande år presenterades.
Huvuduppgiften för föreningen är att stödja användandet av bygdegården och att hålla
byggnaden och området runtomkring i gott skick. En långsiktig renoveringsplan utarbetas och
medel kommer fortlöpande att avsättas i en särskild reparationsfond.
Stor vikt läggs vid att initiera och stödja kulturell verksamhet i socknen och vi ser gärna att
gården nyttjas till allehanda öppna aktiviteter bland innevånarna i Orkesta.
17. Regler och stadgar

a. regler och belopp för medlemsavgift till föreningen
b. ev. stadgerevision

Beslutas att årsavgiften förblir oförändrad, 200kr per hushåll.
Uppdras åt styrelsen att se över föreningens stadgar och utarbeta ett ev. förslag till
stadgeändring, att presentera för inför nästa årsmöte.
18. Budget 2014
Styrelsens förslag till budget för 2014 presenterades och godkändes.
Den planerade takrenoveringen kommer att bli kostsam, och vi planerar därför, förutom
tidigare nämnda reparationsfond, söka bidrag hos olika fonder. Till detta har anlitats en
konsult – därav posten ”Konsultarvode”.
Noteras att budgeterat belopp för medlemsavgifter redan uppnåtts.
19. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
Förslag från Rut Honorato att anordna filmvisning för barn. Hon erbjuder sig också att
undersöka regler och villkor för offentlig visning. Styrelsen är positiv till aktiviteten.
Förslag från Göran Eriksson om att röja längs strandkanten samt uppföra ett fågeltorn vid
Storsjön. Styrelsen ställer sig tveksam till förslaget om röjning, med tanke på att just det äldre,
orörda lövskogsbeståndet utgör en av förutsättningarna för många av de djur och växter man

kan se runt sjön. Styrelsen hänvisar till kommunens projekt Veda naturstig, kanske finns
möjlighet att uppföra ett utkikstorn där.
Eriksson har också ett förslag att föreningen, inom Vallentuna pastorats projekt Pilgrim
Vallentuna, verkar för att lokalisera den s.k. S:t Lars källa, belägen i närheten av Markim
kyrka. Detta skulle kunna bli ett trevligt utflyktsmål för den natur- och kulturintresserade.
Styrelsen uppmuntrar intresserade medlemmar att ta sig an utmaningen.
20. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.
Omval av Lennart Jansson (sammankallande) och Kerstin Lindström.
21. Övriga frågor.
Förra årets enkätundersökning bland hushållen i Orkesta resulterade i en lista över föreslagna
aktiviteter. Listan ses över – kanske är det dags för en ny enkät?
22.

Årsmötet avslutas.
Mötet avslutades med att ordförande tackade den avgående styrelsen för ett gott samarbete
under det gågna året och önskade den nya styrelsen lycka till.

....................................................
Mötesordförande
Gunnar Bergsten

..............................................
Mötessekreterare
Åsa Westberg

................................................
Justeras
Birgitta Bergsten

..............................................
Justeras
Birgitta Rimbe

