Protokoll från
Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening
26 februari 2017 kl. 18.00 i Orkesta bygdegård

1. Årsmötet öppnas.
Mötet öppnades och mötesdeltagarna hälsades välkomna av ordföranden Marie-Louise
Jansson.
2. Val av mötesfunktionärer
a)Till ordförande för mötet valdes Hans Larsson.
b) Till mötessekreterare valdes Åsa Westberg
c) Kerstin Lindström och Birgitta Bergsten utsågs till justerare, tillika rösträknare.
d) Som pressansvarig valdes Peter von Schoultz.

3. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

4. Fastställande av röstlängd
Röstlängd upprättades.

5. Årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet hade utlysts via hemsida, Facebook och flygblad till hushållen. Trots missade
affischer på anslagstavlorna beslöt mötet att godkänna punkten.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes. Lades till handlingarna.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat och balansräkning) för det gångna året.
Presenterades av kassören, godkändes och lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen lästes upp av kassören.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

10. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
Till ordförande för verksamhetsåret 2017 valdes Marie-Louise Jansson.

11. Val av övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Omval på 2 år

Åsa Westberg

Nyval på 2 år

Michel Vulic´
Gunnar Bergsten

Mandat för ytterligare 1 år

Adjungerad

Gunilla Forsberg

Peter von Schoultz

Lotta Forsberg
Anita Melinder
Peter Rimbe

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

13. Val av 2 revisorer och suppleant för kommande år.
Till revisorer valdes Susanne Larsson och Ylva Byström. Till revisorsuppleant valdes Inger
Mattsson.

14. Medlemskap i riksförening.
Föreningen kvarstår som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

15. Val av ombud till Bygdegårdsförbudets stämma, 2 st.
Beslutas att ombuden utses av den nya styrelsen.

16. Verksamhetsplan för 2017
Verksamhetsplanen för det kommande året presenterades. Föreningens huvudsakliga uppgift
är, alltjämt, att bedriva och stötta kulturell verksamhet i Orkesta. Vi ser också gärna att gården
kommer till användning vid såväl öppna aktiviteter som vid privata evenemang.
Särskilt välkomnas aktiviteter för barn och ungdom.
Att hålla byggnaden och marken runt om i ett gott skick prioriteras högt och en långsiktig
renoveringsplan följs. Näst i tur står invändig målning i stora salen, så väl tak och väggar som
dörrar och fönster. Fronten på scenen renoveras och nya gardiner införskaffas. Allt i egen regi
och ideellt.
Utomhus fortsätter en lätt gallring.
Beslut har tagits om att installera bredband, via Landsbygdsfiber, i bygdegården.
Verksamheten fortsätter som tidigare, med de traditionella arrangemangen och aktiviteterna.
En del av gårdens lokaler hyrs ut till Vallentuna församling för barnverksamhet.

Föreningen har en fortlöpande dialog och samarbete med såväl Vallentuna kommun och
församling som skola och andra föreningar, i syfte att bidra till en både aktiv och attraktiv
bygd för alla åldrar.

17. Budget 2017
Budgetförslag för nästkommande år presenterades av kassören och godkändes av mötet.

18. Regler och stadgar. a) regler och belopp för medlemsavgift till föreningen
b) ev. stadgerevision.
a) Beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad – 200kr/hushåll.
b) Ingen stadgeändring. Förslag om att årsmötet även ska utlysas i sociala medier.
Uppdrogs åt styrelsen att göra en översyn och förbereda för en stadgerevision inför
nästa årsmöte.
19. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
Inga motioner eller förslag hade inkommit.
20. Val av valberedning för kommande år.
Till valberedning för 2017 valdes Susanne Lindstedt, sammankallande, och Gunnar Sundqvist.

21. Övriga frågor
Gunnar Bergsten konstaterade att Orkesta Hembygdsförening är en ”åldrande förening” och
önskar att det i verksamhetsplanen görs ett tillägg om att aktivt verka för en föryngring.
Benny Wallin, med erfarenhet från underhållningsbranschen och ungdomsverksamhet, erbjöd
sig som ”frivillig”, med ett brett kontaktnät som kan komma väl till pass vid föreningens olika
aktiviteter.
Kerstin Lindström riktade ett välförtjänt tack till Gunnar Bergsten, Peter och Birgitta Rimbe
som ägnat åtskilliga timmar åt målning av väggar och tak i bygdegårdens stora sal. Ett riktigt
lyft, som kommer både oss och våra gäster till del.
Styrelsen tackade för alla förslag och tankar och tar dem med in i kommande verksamhetsår.
Innan mötet avslutades fick vi en presentation av nye styrelsemedlemmen Michel Vulic’

22. Årsmötet avslutas
Ordföranden riktar ett tack till styrelsen för det jobb man lagt ner under året som gått, önskar
den nya styrelsen lycka till under kommande verksamhetsår och förklarar mötet avslutat.
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Birgitta Bergsten

