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Årsmöte 
i Orkesta hembygdsförening 

  
2004 -  02 - 15 

 
 
§ 1.   Årsmötets öppnande 
  
 Peter Rimbe öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2.   Årsmötets behöriga utlysande 
  
 Årsmötet ansågs behörigen utlyst. 
 
§ 3.   Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen ändrades så att torpgruppens presentation skulle avsluta 
årsmötet. 

 
§ 4.   Val av mötesordförande 
  
 Peter Rimbe valdes till mötets ordförande. 
 
§ 5.   Val av mötessekreterare 
  
 Kerstin Moricz valdes till mötets sekreterare. 
 
§ 6.   Val av två justeringsmän 
  
 Anna-Greta Thunholm och Lennart Jansson valdes till mötets justeringsmän. 
 
§ 7.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
         verksamhetsåret 
  
 Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)           
        det  gångna verksamhetsåret   
  

Lars Fajerson redogjorde för förvaltningsberättelsen som godkändes av 
årsmötet. 
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§ 9.   Revisionsberättelse 
 

Eftersom revisorerna ej deltog på mötet, läste Lars Fajerson upp deras 
berättelse. 

 Revisorerna hade granskat föreningens räkenskaper och funnit dessa väl förda   
         och styrkta med verifikationer. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§10.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen     
         avser   
  
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
§11.  Val av ordförande för nästa verksamhetsår 

 
Årsmötet valde Gunnar Bergsten till ordförande för nästa verksamhetsår.  

 
§12.  Val av övriga styrelsemedlemmar för nästa verksamhetsår 
  
  
 Omval på 2 år Kerstin Moricz 
    Åsa Westberg 
    Roland Janson 
    Anethe Bondesson 
 
. Nyval på 2 år Ingemar Borelius 
 
 Sittande  1 år kvar Lars Fajerson 
    Peter Rimbe 
    Håkan Nilsson 
    Ulrika Bornesjö 
                                 
 
 
§13.  Val av revisorer och revisorssuppleant för nästa   
         verksamhetsår  
  
 Ylva Byström och Susanne Larsson valdes till revisorer för nästa verksamhetsår  
           och Inger Mattsson till revisorssuppleant.   
 
§14.  Val av valberedning för nästa verksamhetsår 

 
 Årsmötet valde Lennart Jansson, Sven Söderqvist och Marie Lundqvist till 
valberedning för nästa verksamhetsår. Sammankallande är Lennart Jansson. 
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§15.  Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet samt Stockholms Läns   
         hembygdsförbund 
  
 Årsmötet gav styrelsen frihet att utse ett ombud.    
 
§16.  Fastställande av medlemsavgift för 2005 
  

Årsmötet beslutade på förslag av kassören att behålla medlemsavgiften på 150:-/                     
hushåll för 2005. 

 
§17.  Motioner/förslag från medlemmar 

 
Bertil Engstrand föreslog som mål för en vårutflykt Risbergaborgen.  
Kerstin Lindström undrade om styrelsen arkiverade föreningens protokoll och 
övriga dokument i kommunens arkiv.  
Anethe har gått kurs men det krävs mycket arbete för att gå igenom alla papper. 
Målet är att jobba vidare med detta. 
 

§18.  Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår 
  
 Verksamhetsplan och budget för nästa år redovisades, och godkändes. 
 
§19. Torpinventeringen 
  

Peter Rimbe överlät ordet till Gunnar Bergsten, medlem i torpgruppen. Gunnar 
presenterade torpinventeringsgruppen, de flesta deltog under kvällens möte samt 
gav ordet till Bert Lindström.  
 
Torpgruppen har bestått av ca 20 personer, med Bert Lindström som gruppens 
ledare. Under två år har de besökt arkiv, databaser och samlat sitt material på 
föreningens hemsida, där Peter von Schoultz ansvarat för layout. Från början 
krävdes ett lösenord, det kravet är nu borttaget. Peter visade med hjälp av datorn  
hur vår fina hemsida ser ut och fungerar. Med hänsyn till dem som inte har dator 
kommer även det mesta av materialet att finnas i pärmar. Dessa pärmar kommer 
att finnas tillgängliga på biblioteket i Lindholmen och Vallentuna samt i Gustav 
Vasaskolan och hos hembygdsföreningen. Bert uppmanar nya styrelsen att utse 
en ansvarig, för uppdatering och utlåning av hembygdsföreningens exemplar. 
Målet för gruppens arbete var att inför årets årsmöte redovisa en slutrapport. 
Peter överlämnade en CD-skiva med gruppens arbete till hembygdsföreningen. 
Det kvarstår dock en del arbeten och gruppen kommer att fortsätta med 
reducerad fart ännu ett år. Vid nästa årsmöte skall de färdiga pärmarna 
överlämnas. 
 
Ekonomi:  Räkning för materiel i form av färg till skrivare, pärmar, plastfickor 
osv., kommer att sändas till hembygdsföreningen. 
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Eftersom vår hemsida är en gratissida med begränsat utrymme, föreslog Peter 
von Schoultz att styrelsen på kommande möte beslutar att  föreningen skall köpa 
utrymme på ett webbhotell samt eget domännamn. 
Bert Lindström tackade sina medarbetare. Ann Engstrand överlämnade en bukett 
tulpaner till Bert och Peter från gruppen, som tack för gott ledarskap. 
Gunnar Bergsten tackade torpinventeringsgruppen för det fina arbete de gjort för 
bygdens innevånare. Inger Kjellerby/Åberg delade ut en bok, ”Livets tider”, 
utarbetad av en grupp i Studieförbundet Vuxenskolan, till alla medarbetare i 
torpinventeringsgruppen.        

 
§20.  Årsmötet avslutas  

 
Inger Kjellerby/Åberg och Lars Törnblom avtackades med blommor för deras 
arbete samt engagemang i styrelsen och föreningen.  
 
Peter Rimbe avslutade årsmötet tillsammans med nya ordföranden Gunnar 
Bergsten. 
 
 

 Sekreterare Ordförande 
 
 
 
------------------------------------ ----------------------------------- 
Kerstin Moricz Peter Rimbe                   
 

 Justeringsman Justeringsman 
 
 
 
----------------------------------- ----------------------------------- 
Anna-Greta Thunholm  Lennart Jansson 


