
 

 

 
 
 

Årsmöte 
i Orkesta hembygdsförening 

  
16 Februari 2003 

 
 
Närvarande:  
 
Gunilla Rönnholm Håkan Nilsson Gerd Magnusson 
Peter Rimbe Åsa Westberg Barbro Hjelm 
Lars Fajerson Ulrika Bornesjö Margareta Rurling 
Inger Kjellerby-Åberg Gunnar Bergsten Birgitta Rimbe 
Kerstin Moricz Katarina von Schoultz Christina Romero 
Roland Janson Peter von Schoultz Gunnel Eriksson 
Anethe Bondesson Bert Lindström Madeleine Noler 
Lars Törnblom Lennart Jansson Claes Åberg 
Hans Larsson Sven Söderqvist  
 
 
§ 1.   Årsmötet öppnas 
 Gunilla Rönnholm öppnar årsmötet med att hälsar alla välkomna. 
 
§ 2.   Årsmötets behöriga utlysande 
 Årsmötet anses behörigen utlyst. 
 
§ 3.   Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställes. 
 
§ 4.   Val av mötesordförande 
 Gunilla Rönnholm valdes till mötets ordförande. 
 
§ 5.   Val av mötessekreterare 
 Kerstin Moricz valdes till mötets sekreterare. 
 
§ 6.   Val av två justeringsmän 
 Bert Lindström och Lennart Jansson valdes till mötets justeringsmän. 
 
§ 7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
         verksamhetsåret 
 Verksamhetsberättelsen lästes och lades till handlingarna. 
 
 



 

 

 
 
§ 8.   Rapport från arbetsgruppen Torpinventeringen 

Bert Lindström redogjorde för gruppens arbete. Peter von Schoultz visade bilder 
och text från en del av arbetet som är inlagt på internet. En svårighet med internet 
är att alla torpägare vill inte publiceras där och detta måste respekteras.  
Arbetsgruppen har även tankar på att eventuellt kunna göra ett litet häfte/bok i 
framtiden. 

 
§ 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)           
        det  gångna verksamhetsåret   
 Lars Fajerson redogjorde förvaltningsberättelsen och den godkändes av årsmötet. 
 
§ 10. Revisionsberättelse 
 Eftersom revisorerna ej deltog på mötet, läste Lars Fajerson upp deras berättelse. 
 Revisorerna har granskat föreningens räkenskaper och funnit dessa väl förda   
         och styrkta med verifikationer. 
 
§11.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen     
         avser   
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
§12.  Val av ordförande för nästa verksamhetsår 

Valberedningen hade inte lyckats få fram någon ordförande och årsmötet kunde 
inte heller få fram någon frivillig. Två förslag kom upp under årsmötet: Att inför varje 
styrelsemöte utse en ordförande för mötet. För att bättre ha ett ”ansikte utåt”, utse 
två vice ordföranden.  Årsmötet gav nya styrelsen ansvarsfrihet att utse 
denna/dessa inför kommande verksamhetsår.   

 
§13.  Val av övriga styrelsemedlemmar för nästa verksamhetsår 
  
 Omval på 2 år Lars Fajerson 
   Peter Rimbe 
  
 Nyval på 2 år Håkan Nilsson 
    Gunnar Bergsten 
    Ulrika Bornesjö 
  
 Nyval på 1 år Åsa Westberg 
 
 Sittande  1 år kvar Kerstin Moricz  
    Lars Törnblom 
    Inger Kjellerby/Åberg 
  
 Sittande 2 år kvar Anethe Bondesson  
   Roland Janson 
 
 
För att valperioden skulle bli mer ojämn, valdes Anethe Bondesson och Roland Janson 
förra året på 3 år. Åsa Westberg valdes därför i år på 1 år. 



 

 

            
 
 

§14.  Val av revisorer och revisorssuppleant för nästa   
         verksamhetsår  
 Ylva Byström och Susanne Larsson väljs till revisorer för nästa verksamhetsår  
           och Inger Mattsson till revisorssuppleant.   
 
§15.  Val av valberedning för nästa verksamhetsår 

 Årsmötet valde Lennart Jansson, Sven Söderqvist och Marie Lundqvist  till 
valberedning för nästa verksamhetsår. Sammankallande är Lennart Jansson. 

 
§16.  Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet samt Stockholms Läns   
         hembygdsförbund 
 Årsmötet ger styrelsen frihet att utse ett ombud  om så behövs.    
 
§17.  Fastställande av medlemsavgift för 2003 
 Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 150:- / hushåll för 2004. 
 
§18.  Motioner/förslag från medlemmar 

Inga motioner var inkomna.    
 

§19.  Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår 
 Verksamhetsplan och budget för nästa år redogjordes, och godkändes. 
 
§20.  Årsmötet avslutas  

Lars Thörnblom tackades, med en hedersutmärkelse i form av en nål från 
Stockholms läns hembygdsförbund, för sitt arbete och engagemang i Orkesta 
hembygdsförening under 31 år.  
 
Gunilla Rönnholm och Hans Larsson avtackas med blommor för deras arbete och 
engagemang i styrelsen och föreningen.  
 
Gunilla Rönnholm avslutar årsmötet och ber alla att stanna kvar för kaffe med 
hembakat bröd och underhållning av Mia Poppe och Olle Ejderstam.   
 
 

 Sekreterare Ordförande 
 
 
 
------------------------------------ ----------------------------------- 
Kerstin Moricz Gunilla Rönnholm                   
 

 Justeringsman Justeringsman 
 
 
 
----------------------------------- ----------------------------------- 
Lennart Jansson Bert Lindström  


