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Årsmöte
Orkesta Hembygdsförening
18 februari 2007

§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. Några öppna frågor anmäldes.

§4 Val av mötesordförande
Gunnar Bergsten valdes till ordförande för mötet.

§ 5 Val av justerare
Till justerare valdes Åsa Westberg och Hans Larsson.

§ 6 Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Ingemar Borelius.
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§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 8 Resultat- och balansräkning
Lars Fajerson föredrog resultat- och balansräkningen. Föreningens ekonomi
konstaterades vara god. En förlust på kr 39 361,- har uppstått i år främst p.g.a att
styrelsen genomfört en modernisering av elsystemet inklusive belysningen i stora salen
samt att delar av kostnaderna för handikappsanpassning av hall och toaletter tagits i år.

§ 9 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse redovisades.

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

§ 11 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Gunnar Bergsten omvaldes till ordförande för verksamhetsåret 2007.

§ 12 Val av övriga ledamöter
Följande styrelseledamöter omvaldes för en tid av 2 år:
Omval 2 år:
Peter Rimbe
Lars Fajerson
Håkan Nilsson
Nyval 2 år
Gunnar Sundqvist
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Mandat 1 år
Roland Jansson
Åsa Westberg
Gunilla Lund

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

§ 14 Val av ombud
Beslöts att styrelsen ges mandat att utse 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. Verksamhetsplan och budget godkändes.

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

§ 18 Övriga frågor
Göran Eriksson informerade om en kulturaktivitet med lunch som genomförs på
Lindholmens Gård med början kl 11 00 den 12 maj med anledning av Gustav Vasas
födelsedag.
Historikern Lars Lagerkvist berättar under rubriken ”Gustav Vasa – från upprorsman till
konung”.
Mia Hinndal-Bellander, Historiker, berättar om ”Gustav Vasa som privatperson och
stadsman”
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Pernilla Järveroth, kommunantikvarie vid Vallentuna kommun, berättar om Vallentuna
satsningar inom kulturens område.
Kostnad för lunch och föreläsningar är 150 kr.
Frågan om Naturkalendern diskuterades. Det konstaterades att Naturkalendern är ett
berömvärt initiativ men att bristen på dialog med berörda markägare var
anmärkningsvärd och riskerade att skada en god idé.
Gunilla Lund informerade om arbetet med en regional landskapsstrategi där berörda
statliga verk, kommuner, föreningar mm bjudits in till ett samråd för att planera för ett
framtida biotopskydd.
Gunnar redogjorde för föreningens framgångsrika arbete med att få till stånd gång- och
cykelvägar på den känsliga sträckan mellan bensinmack och hembygdsgård. Arbetet
ska genomföras med början i april. Gunilla rapporterade också om ett möte som
genomförts i Gustav Vasaskolan bl a med representanter från kommunen. Krav på
utökning av antalet övergångställen i Lindholmen hade framförts.
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……………………………………
Gunnar Bergsten, mötesordförande

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

……………………………………
Hans Larsson, justerare

…………………………………….
Åsa Westberg, justerare
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