Protokoll från
Årsmöte i Orkesta Hembygdsförening
4 mars 2018 kl. 18.00 i Orkesta bygdegård

1. Årsmötet öppnas.
Mötet öppnades och ordförande Marie-Louise Jansson hälsade mötesdeltagarna välkomna till
föreningens 68:e årsmöte.
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, flygblad till hushållen och affischer på
anslagstavlorna. Godkändes av mötet.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes. Konstateras att
ungdomsverksamhet saknas vilket förklaras av att GVS inte haft någon klass i årskurs 6 under
året. 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 2018 valdes Marie-Louise Jansson.

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

Omval på 2 år

Gunilla Forsberg
Anita Melinder
Peter Rimbe

Omval på 1 år

Lotta Forsberg

Mandat för ytterligare 1 år

Adjungerad

Gunnar Bergsten

Peter von Schoultz

Michel Vulic´

Åsa Westberg

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.

14. Fastställande av medlemsavgift
Beslutades att avgiften för 2019 förblir oförändrad, 200kr per hushåll.

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

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

17. Verksamhetsplan för 2018
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 målning av dörrar och fönster. Fronten på scenen
renoveras och nya gardiner införskaffas. Allt i egen regi och ideellt.
Avloppsanläggningen kontrolleras kontinuerligt och en renovering kan bli aktuell under de
närmaste åren.
Utbyggnad av ett förråd för bord och stolar planeras och offerter tas in.
Beslut har tagits om att installera bredband, via Landsbygdsfiber, i bygdegården.
Installationen beräknas vara klar under våren 2018.

Utomhus görs en lätt gallring runt gården vid behov.
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.

18. Budget 2018
Budgetförslag för nästkommande år presenterades av kassören och godkändes av mötet.

19. Regler och stadgar. a) regler och belopp för medlemsavgift till föreningen
b) ev. stadgerevision.
a) Beslutades att medlemsavgiften förblir oförändrad – 200kr/hushåll.
b)

Styrelsens förslag till nya stadgar, tillgängliga på hemsidan de senaste veckorna,
presenterades och godkändes av mötet.

20. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar
Inga motioner eller förslag hade inkommit.
21. Val av valberedning för kommande år.
Beslutades att representanter till valberedning för kommande verksamhetsår utses av styrelsen
då Susanne Lindstedt under året flyttat till Gotland, Gunnar Sundqvist tackat nej till omval
och inga ersättare fanns att tillgå.

22. Övriga frågor
Göran Eriksson återkom med ett förslag om att gallra i vegetationen mellan Lindholmens
Gårdsvägen och Storsjön för att få ett öppnare landskap med utsikt mot vattnet. En
promenadstig i strandkanten skulle öka tillgängligheten och ge en attraktiv naturupplevelse.
Då området tilldels består av privatägd mark och dessutom räknas som värdefullt naturområde
som just tack vare den orörda miljön rymmer ett rikt djur- och växtliv, valde styrelsen att inte
agera i ärendet.

Lise Nelzén föreslog, med anledning av utebliven ungdomsgrupp förra året, att man vänder
sig till både årskurs 5 och 6. Ett bra förslag som styrelsen gärna tar med till nästa kontakt med
klassföräldrarna i GVS.
Lise saknade också Valborgsfirandet, som under många år arrangerats i samarbete med MOIF.
Styrelsen beklagar bristen på brasa i byn, men ser ingen möjlighet, vare sig praktiskt eller
ekonomiskt, att i nuläget anordna en sådan tillställning. Är dock villig att stötta ev. annan
arrangör.

Göran Eriksson tog tillfället i akt att informera om ”Bybastun” i GVS som är öppen varje
fredagskväll och dit alla är välkomna.

23. Årsmötet avslutas
Ordföranden riktade ett tack till styrelsen för det jobb man lagt ner under året som gått,
önskade den nya styrelsen lycka till under kommande verksamhetsår och förklarade mötet
avslutat.
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Mötessekreterare
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Justeras

Justeras

Kerstin Lindström

Birgitta Bergsten

