Årsmöte
Orkesta Hembygdsförening
22 februari 2009
§1 Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av styrelseordförande Gunnar Bergsten

§2. Val av mötesfunktionärer
a)

Till ordförande för mötet valdes Bert Lindström

b)

Till justeringsmän, jämte rösträknare, valdes Birgitta Bergsten och Göran Eriksson.

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

§4. Fastställande av röstlängd
Närvarolista upprättades och godkändes också som röstlängd.

§5. Årsmötets behöriga utlysande
Mötet ansågs, av stämman, behörigen utlyst.

§6. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes. 3 frågor anmäldes under punkt 19.

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades och lades till handlingarna.

§8. Styrelsens förvaltningsberättelse
Kassören redogjorde för det gångna årets balans‐ och resultaträkning. Det relativt stora
underskottet (108 000 kr) hänförs främst till renoveringen av köket, som blev dyrare än
beräknat, samt något lägre intäkter från försäljning (3 pubar, varav 1 ”dålig”, istället för 4).

§9. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Gunnar Bergsten valdes till ordförande för verksamhetsåret 2009.

§12. Val av övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår
Omval 2 år

Nyval 2 år

Roland Janson

Elisabet Wass

Gunilla Lundh

Lollo Jansson

Åsa Westberg
Mandat 1 år
Peter Rimbe
Gunnar Sundqvist
Håkan Nilsson

§13. Val av revisorer(2) och revisorssuppleant (1)

Till revisorer för nästa verksamhetsår valdes Susanne Larsson och Ylva Byström, med
Inger Mattson som suppleant.

§14. Medlemskap i riksföreningar
Årsmötet beslutade, efter diskussion och omröstning, att omgående begära utträde ur
Sveriges Hembygdsförbund. Kostnaden för medlemskapet, ca 6100kr, ansågs för hög i
förhållande till den nytta föreningen haft av detta de senaste åren.

§15. Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet och Stockholms läns hembygdsförbund
a) Frågan hänskjuts till styrelsen
b) Ej aktuellt ( se §14 )

§16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
Omval av Lennart Jansson (sammankallande) och Marie Lundqvist

§17. Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budgetförslag presenterades och godkändes.
Ordförande informerade om den nya översiktsplanen för Vallentuna kommun 2010‐2030,
som varit ute på samråd i kommunen. Föreningen kommer att skriftligen lämna sina
synpunkter, främst angående de delar som berör miljöer och innevånare i kommunens norra
delar.

§18. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften blir oförändrad, 200 kr/ hushåll , för år 2010

§19. Motioner/förslag från medlemmar

a) Göran Eriksson informerade om ett kommande lunchprogram på Lindholmens
gård, där Stiftelsen Gustav Vasa bjudit in fil.dr. Bo Eriksson att berätta om Per Brahe
d.ä.
b)

Peter v Schoultz presenterade den skärmutställning om Orkesta
Hembygdsförening, som kommer att ställas ut i Kulturfönstret 3‐17 mars. Informativ
och med många fina bilder från föreningens verksamhet genom åren.

c)

Avgående kassören Lars Fajerson avtackades, efter många års ovärderligt arbete i
föreningen, med Sveriges Hembygdsförbunds förtjänstnål, diplom och blommor,
samt en lång och varm applåd.

§20. Årsmötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för visat intresse.

……………………………………………………..

…………………………………………………….

Bert Lindström, mötesordförande

Åsa Westberg, mötessekreterare

…………………………………………………….

…………………………………………………..

Birgitta Bergsten, justerare

Göran Eriksson, justerare

