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Årsmöte
Orkesta Hembygdsförening
17 februari 2008

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

§2 Val av mötesfunktionärer
Bert Lindström valdes till ordförande för mötet. Till justeringspersoner att jämte
ordförande justera årsmötets protokoll valdes Marie-Louise Jansson och Kerstin
Lindström.

§3 Styrelsens förslag till sekreterare för möte
Åsa Westberg valdes till sekreterare för mötet.

§4 Fastställande av röstlängd
Deltagarlista = röstlängd, cirkulerad. Samtliga deltagare medlemmar i föreningen.

§ 5 Årsmötets behöriga utlysande
Sekreteraren redogjorde för hur årsmötet blivit utlyst. Godkändes av mötet.

§ 6 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes. Göran Eriksson anmälde att han ville presentera tre förslag
till kommande aktiviteter under §18: Motioner/förslag från medlemmar.
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§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.

§ 8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det gångna verksamhetsåret
Lars Fajerson föredrog resultat- och balansräkningar. Föreningens ekonomi
konstaterades vara god. En förlust på kr 4 737,- har uppstått under året främst p.g.a att
styrelsen genomfört en omfattande om- och tillbyggnad av köket. Försäljning av
föreningens aktier i Elverket Vallentuna till Sörab AB har medfört en kassaförstärkning.

§ 9 Revisionsberättelsen
Revisorernas berättelse redovisades och godkändes.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Mötet godkände resultat- och balansräkningen och beslutade att styrelsen ges
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Gunnar Bergsten omvaldes till ordförande för verksamhetsåret 2008.

§ 12 Val av övriga ledamöter för kommande verksamhetsår
Följande styrelseledamöter omvaldes för en tid av 2 år:
Omval:
Åsa Westberg
Gunilla Lundh
Roland Jansson
Nyval:
Therese Jansson
Mandat 1 år:
Lars Fajersson
Håkan Nilsson
Peter Rimbe
Gunnar Sundqvist
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§ 13 Val av revisorer och revisorsuppleant för kommande
verksamhetsår
Susanne Larsson och Ylva Byström omvaldes till ordinarie revisorer och Inger Mattsson
omvaldes till revisorssuppleant

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

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

§ 16 Verksamhetsplan och budget.
Presenterad verksamhetsplan och budget för 2008 godkändes.

§ 17 Fastställande av medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2009 fastställdes till 200 kr per hushåll vilket innebär en höjning
med 50 kr.

§ 18 Motioner/förslag från medlemmar
Göran Eriksson framförde tre förslag till åtgärder att genomföra:
1. Föreningen bör försöka anordna loppmarknader ed olika inriktningar. Göran E erbjöd
sig att i samverkan med Lars Fajersson arbeta vidare på förslaget.
2. Vid en framtida utbyggnad av Kulla-området bör föreningen verka för att den
planerade rondellen vid infarten i Lindholmen utsmyckas på ett sätt som har Gustav
Wasa-anknytning.
3. Föreningen bör verka för en utbyggnad av gång- och cykelväg längs med
Lindholmenvägen vid Kulla i stället för planerad dragning.
Vad gäller pkt. 2 och 3 informerades Göran E om den inbokade träffen med
kommunföreträdare den 6 mars varvid Göran E kan framföra sina synpunkter direkt till
kommunens företrädare.
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§ 19 Årsmötet avslutas
Ordförande förklarade årsmötet för avslutat och tackade de närvarande för visat
intresse.

Orkesta 2008-02-17

……………………………………
Bert Lindström, mötesordförande

……….. …………………………..
Åsa Westberg, sekreterare

……………………………………
Kerstin Lindström, justerare

…………………………………….
Marie-Louise Jansson, justerare

Bilagor:
Verksamhetsberättelse för 2007
Förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för 2007)
Revisionsberättelsen för 2007
Verksamhetsplan och budget för 2008
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