
Protokoll från årsmöte

i Orkesta Hembygdsförening

20 februari 2020 kl.18.00 i Orkesta bygdegård.

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnades och deltagarna hälsades välkomna av ordförande Marie-Louise Jansson.

2. Val av mötesfunktionärer.

a) Till mötesordförande valdes Hans Larsson.

b) Till mötessekreterare valdes Åsa Westberg.

c) Kerstin Lindström och Birgitta Bergsten utsågs till justerare tillika rösträknare.

d) Peter von Schoultz utsågs till pressreferent.

3. Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslistan godkännandes.

4. Fastställande av röstlängd.

Deltagarlista/röstlängd upprättades.

5. Årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet utsågs behörigen utlyst via hemsidan, Facebook, affischering och flygblad till alla 
hushåll i Orkesta.

6. Verksamhetsberättelsen.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året presenterades och godkändes.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna 
verksamhetsåret.

Balans- och resultaträkningen presenterades av kassören, godkändes av mötet och lades till 
handlingarna.

8. Revisorernas berättelse.

Revisionsberättelsen lästes upp av kassören.



9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes enhälligt Marie-Louise Jansson.

11. Val av övriga styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår.

Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens förslag:

Omval på 2 år  Eva Jansson

                           Michel Vulic

                           Åsa Westberg

Nyval på 2 år    Lise Nelzén

                           Irene Öman

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 revisorer (2st) och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår.

Till revisorer valdes Susanne Larsson och Ylva Byström med Inger Mattsson som suppleant.

14. Fastställande av medlemsavgift.

Medlemsavgiften beslutades till 200kr/hushåll.



15. Medlemskap i riksförbund.

Föreningen kvarstår som medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.

16. Val av representanter (2st) till Bygdegårdsdistriktets stämma.

Beslutades att representanterna utses av styrelsen.

17. Verksamhetsplan för 2020.

Verksamhetsplanen, tillgänglig på hemsidan, presenterades av ordförande M-L Jansson.

Föreningens huvudsakliga uppgift består i att bedriva och stötta kulturell verksamhet i 
Orkesta. Vi ser också gärna att gården kommer till användning vid såväl öppna som privata 
arrangemang och tillställningar. Särskilt välkomnas aktiviteter för barn och ungdomar.

För att hålla mark och byggnad i gott skick pågår ett fortlöpande underhåll.

Under året planeras utbyggnad av ett förråd för bord och stolar. Inköp av stolar och nya 
gardiner finns också med på agendan.

Föreningens återkommande arrangemang och aktiviteter fortsätter som tidigare.

Föreningen har en fortlöpande dialog 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 2020

Budgetförslaget för nästa verksamhetsår presenterades av kassören och godkändes av 
årsmötet.

19. Regler och stadgar    a) regler och belopp för medlemsavgift till föreningen

b) ev. stadgeändring

a) Beslutas att medlemsavgiften förblir oförändrad, 200kr/hushåll.

b) ---

20. Behandling av inkomna motioner.

Inga motioner hade kommit till styrelsen.



21. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.

Valberedningen avsäger sig omval. Årsmötet uppdrar åt styrelsen att utse ny valberedning för 
2020.

22. Övriga frågor

Carl-Axel Olsson tackade för många år som trafikvakt vid föreningens midsommarfirande 
men är, av hänsyn till sin fysiska förmåga, tvungen att avsäga sig uppdraget i år. 

Styrelsen riktar ett stort tack till honom för hans engagemang under många år.

C-A Olsson informerar också om att man i MOIF, som varit vilande en tid, tillsatt en 
interimsstyrelse. I första hand har man som mål att starta verksamhet för barn och ungdom och
föreslår ett framtida samarbete med hembygdsföreningen.

23. Mötet avslutas.

Mötesordförande förklarade mötet avslutat, tackade den avgående styrelsen för det gångna 
årets insatser och önskade den tillträdande lycka till under kommande verksamhetsår.

…………………………………. ……………………………………..

Hans Larsson Åsa Westberg

mötesordförande mötessekreterare

………………………………………………….. ………………………………………………………

Birgitta Bergsten Kerstin Lindström

justeras justeras 




