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Årsmöte
Orkesta Hembygdsförening
19 februari 2006
Årsmötet inleddes med en tyst minut för Anethe Bondesson, styrelseledamot i
föreningen, och Gustav Åkerblom, tidigare styrelseledamot, som avlidit under året.

§1 Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Bergsten.

§2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Stämman ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§3 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

§4 Val av mötesordförande
Bert Lindström valdes till ordförande för mötet.

§ 5 Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Kerstin Lindström och Inger Kjellerby-Åberg.

§ 6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Ingemar Borelius.

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Gunnar Bergsten föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och lyfte särskilt fram den
fortsatta ombyggnaden av gården där hallen, toaletterna, elinstallationer och
belysningen i stora salen genomgått en total renovering. En handikappanpassad entré
förenklar förutsättningarna för rullstolsbundna att utnyttja gården, en ny parkering
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förbättrar biluppställningen vid gården. Ombyggnaden har till stor del skett med hjälp av
frivilliga krafter inom styrelsen och en dominerande roll har spelats av Roland Jansson,
som varit huvudansvarig för projektet.
En hearing med representanter för kommunen har genomförts i syfte att bl a belysa den
besvärliga situationen för fotgängare inom Lindholmens samhälle. 177 personer
undertecknade den skrivelse som tillställdes kommunledningen med krav på åtgärder.
Se bil. 1

§ 8 Resultat- och balansräkning
Lars Fajerson föredrog resultat- och balansräkningen. Föreningens ekonomi
konstaterades vara god. Se bil. 2

§ 9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp. Se bil. 3

§10 Godkännande av resultat- och balansräkningen och beviljande av
ansvarsfrihet
Mötet godkände resultat- och balansräkningen och beslutade att styrelsen skulle ges
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 11 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Gunnar Bergsten valdes till ordförande för verksamhetsåret 2006.

§ 12 Val av övriga ledamöter
Följande styrelseledamöter omvaldes för en tid av 2 år:
Susanne Lindstedt
Roland Jansson
Åsa Westfelt
Ingemar Borelius
Nyval:
Gunilla Lund (nyval 2 år)

2

3

§ 13 Val av revisorer
Susanne Larsson och Ylva Byström valdes till ordinarie revisorer och Inger Mattsson
valdes till revisorssuppleant

§ 14 Val av ombud
Beslöts att styrelsen ges mandat att själv välja representanter till Stockholms Läns
Hembygdsförbund och till Stockholmsdistriktet av Bygdegårdarnas riksförbund..

§ 15 Val av valberedning
Lennart Jansson och Marie Lundqvist valdes att utgöra valberedning.

§ 16 Verksamhetsplan och budget.
Förutom de årligen återkommande aktiviteterna är den fortsatta ombyggnaden av köket
en av de största aktiviteterna. Verksamhetsplanen och budgeten godkändes.

§ 17 Fastställande av medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2007 fastställdes till 150 kr vilket innebär oförändrad avgift.

§ 18 Övriga frågor
Fråga restes om de lite äldre ungdomarna i området skulle kunna ges tillfälle att ordna
ungdomskafé i Hembygdsgården. Förslaget mottogs med ett positivt intresse och de
båda ungdomarna som deltog i årsmötet bjöds in till närmast kommande styrelsemöte.
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……………………………………
Bert Lindström, mötesordförande

……….. …………………………..
Ingemar Borelius, sekreterare

……………………………………
Kerstin Lindström

…………………………………….
Ingrid Kjellerby - Åberg
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