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Årsmöte 

Orkesta hembygdsförening 
2005-02-20 

 
Innan årsmötet öppnades hölls en tyst minut för två aktiva medlemmar som 
nyligen avlidit, Sven Söderqvist och Gerd Magnusson. 

 
§ 1 Årsmötet öppnas 

 
Gunnar Bergsten öppnade årsmötet. 
 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 
  
 Stämman ansåg årsmötet behörligen utlyst 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 

 
Bert Lindström bad att torpinventeringens arbete skulle presenteras inom 
årsmötesprotokollet, mötet beslutade att lägga till det som punkt 19. 
 

§ 4 Val av mötesordförande 
  Gunnar Bergsten valdes till mötesordförande 
 
§ 5 Val av mötessekreterare 
   
 Kerstin Moricz valdes till mötessekreterare 
 
§ 6 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans 

protokoll 
  
 Bertil Engstrand och Hans Larsson valdes till justeringsmän 
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
  
 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes och lades till handlingarna 
 
§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det 

gångna verksamhetsåret 
  
 Lars Fajerson gick igenom föreningens förvaltningsberättelse med hjälp av 

overhead och stämman hade inget att anmärka 
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§ 9 Revisionsberättelsen 
  
 Ingen av revisorerna kunde delta på stämman så Lars Fajerson läste 

berättelsen, varefter den lades till handlingarna. 
 
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
  
 Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg. 
 
§ 11 Val av ordförande för nästa verksamhetsår 
  
 Gunnar Bergsten valdes till ordförande för nästa verksamhetsår 
 
§ 12 Val av styrelseledarmöter för nästa verksamhetsår 
 
 Susanne Lindstedt  fyllnadsval på 1 år för Kerstin Moricz 
  
 Peter Rimbe  omval 2 år 
 Lars Fajerson  omval 2 år 
 Håkan Nilsson  omval 2 år 
  
 Jan Nordahl  nyval 2 år 
  
§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant för nästa verksamhetsår 
  
 Ylva Byström och Susanne Larsson valdes till revisorer och Inger Mattsson 

till revisorsuppleant för nästa verksamhetsår. 
 
§ 14 Val av ombud för Bygdegårdsdistriktet samt Stockholms Läns 

hembygdsförbund 
  
 Stämman beviljade styrelsen frihet att utse ombud 
 
§ 15 Val av valberedning för nästa verksamhetsår 
  
 Lennart Jansson (sammankallande), Marie Lundqvist och Kerstin Moricz 

valdes till valberedning för nästa verksamhetsår. 
 
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2006 
  
 Stämman fastställde på styrelsens förslag medlemsavgiften till 150:- / familj. 
 
§ 17 Motioner/förslag från medlemmar 
  
 Göran Eriksson redogjorde för sin motion, där han önskar att 

hembygdsföreningen skall ändra sin logotyp till Stiftelsen Gustav Vasas 
minnesmärke, se bilaga/motionen. Stämman beslutar att styrelsen och 
stiftelsen träffas för ett eventuellt samarbete och beslutande.  
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Cirkelledare Eva Söderqvist och Inez Emt Hallberg önskade samarbete med 
hembygdsföreningen för att starta någon form av studiecirkel. Stämman 
beslutade att styrelsen tar kontakt för ett eventuellt samarbete. 

 
§ 18 Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår 
  
 Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes av stämman. 
 
§ 19 Torpinventeringsgruppen 
  
 Gruppen har nu avslutat sitt arbete med torpinventeringen. Ett önskemål från 

gruppen är att styrelsen anordnar utflykter till olika torp.  
 En pärm med allt materiel överlämnades till hembygdsföreningen, pärmen 

skall förvaras i bygdegården för allas läsning. I pärmen finns en del arbete 
som inte ryms på föreningens hemsida. Peter von Schoultz åtog sig, som 
ansvarig för hembygdsföreningens hemsida, att ta emot eventuellt nytt 
materiel från den som vill forska vidare kring något torp.  

 
 Ytterligare tre pärmar skall upprättas, till biblioteket i Gustav Vasa skolan, 

Vallentuna bibliotek och kommunarkivet. Stämman gav Peter von Schoultz i 
uppdrag att ordna detta. 

 Gunnar Bergsten avtackade alla duktiga medarbetare i torpinventerings-
gruppen med en blomstercheck och ett stort tack från styrelsen.  

 
§ 20 Årsmötet avslutas 
  
 Kerstin Moricz avtackades efter 14 års styrelsearbete med en vårblomma 

och presentkort.  
 Gunnar Bergsten avslutade årsmötet med att inbjuda stämman till kaffe med 

hembakat bröd. 
 
 
 
Ordförande Sekreterare 
Gunnar Bergsten Kerstin Moricz 
 
 
------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 
 
 
 
Justeringsman Justeringsman 
Hans Larsson Bertil Engstrand 
 
 
------------------------------------------------ ------------------------------------------------- 
 
Bilaga: Motion från Göran Eriksson 


