Årsmöte
Orkesta Hembygdsförening
27 februari 2011

§1.

Årsmötet öppnas

Mötet öppnades med att ordförande Marie-Louise Jansson hälsade alla välkomna.
Parentation hölls över Bert Lindström, under många år aktiv i hembygdsföreningen bl.a. som spelman
och i torpinventeringsgruppen.

§2.

Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Gunnar Bergsten.
b) Till justeringsmän och rösträknare valdes Birgitta Bergsten och Göran Eriksson.

§3.

Styrelsens förslag till sekreterare för mötet.

Till mötessekreterare valdes Åsa Westberg.

§4.

Fastställande av röstlängd.

Närvarolista, tillika röstlängd upprättades.

§5.

Årsmötets behöriga utlysande.

Årsmötet ansågs, av stämman, behörigt utlyst.

§6.

Fastställande av dagordning.

Förslagen dagordning godkändes.

§7.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen för det gångna året presenterades och lades till handlingarna.

§8.

Styrelsens förvaltningsberättelse.

Kassören redogjorde för det gångna årets balans- och resultaträkning, där årets resultat uppgick till
1 017,35. Det minskade överskottet, jämför med föregående år, beror på några större inköp, bl.a.
flaggstång, markis och högtalaranläggning.
§9.

Revisorernas berättelse.

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

§11. Val av ordförande för verksamhetsåret.
Till ordförande för verksamhetsåret 2011 valdes enhälligt Marie-Louise Jansson.

§12. Val av övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Omval 2 år
Roland Janson
Gunnar Bergsten
Elisabet Wass
Åsa Westberg

Mandat ytterligare 1 år
Peter Rimbe
Håkan Nilsson
Gunnar Sundqvist
Hans Larsson

Adjungerad
Peter von Schoultz

Nyval 2 år
Susanne Lindstedt

§13. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisorer för kommande verksamhetsår valdes Susanne Larsson och Ylva Byström med
Inger Matsson som suppleant.

§14. Medlemskap i riksföreningar.
Föreningen behåller sitt medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund.

§15. Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet.
Frågan hänskjuts till styrelsen.

§16. Val av valberedning för kommande verksamhetsår
Omval av Lennart Jansson och Kerstin Lindström.

§17. Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budgetförslag presenterades och godkändes.

§18. Fastställande av medlemsavgift för 2010
Medlemsavgiften beslutas förbli 200kr/hushåll.

§19. Motioner/förslag från medlemmar
Inez Emt Hallberg (medlem i torpinventeringsgruppen) har, via hembygdsföreningen, kontaktats av en
norrman och, för hans räkning, letat fram uppgifter om hans förfäder som under en period bott i
Viggeby. Hur tar vi hand om det materialet?
Styrelsen överlåter frågan till ”Torpgruppen” men föreslår att uppgifterna infogas i den
sammanställning av gruppens arbete som gjordes vid inventeringen.
Göran Eriksson undrar hur hembygdsföreningen tänker agera i frågan om ”Arlanda-banan” där en av
de föreslagna dragningarna skulle gå genom Markim och Orkesta socknar.
Styrelsen informerar om att man, tillsammans med Markims hembygdsförening, träffat
kommunpolitiker och då framfört krav på att ytterligare alternativa sträckningar av banan undersöks.
En förbindelse mellan Vallentuna och Upplands Väsby föreslås som ett både möjlig och lämpligt
alternativ.

Föreningarna planerar också att bjuda in till ett informationsmöte med kommunpolitiker,
representanter för SL och ev. andra intressenter.

§20. Årsmötet avslutas
Årsmötet avslutades och ordförande tackade den avgående styrelsen för det gågna årets arbete och
önskade den nya styrelsen lycka till.

………………………………….

………………………………….

Gunnar Bergsten, mötesordförande

Åsa Westberg, mötessekreterare

………………………………………………….

……………………………………………………………

Birgitta Bergsten, justerare

Göran Eriksson, justerare

