Protokoll från årsmötesförhandlingar med
föreningen Värna Adelsö den 28 maj 2011
Lokal:
Tid :

Adelsö Hembygdsgård
Kl 11.00-13.00

§1

Föreningens ordförande Jan Gertz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till ordförande för mötet valdes Jan Gertz och till sekreterare Agneta Collberg.
Till justerare valdes Björn Rydberg och Jan Gertz. Till rösträknare valdes Björn
Rydberg.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Röstlängden fastställdes genom att medlemmarna prickades av mot
medlemsregistret i entrén.

§5

Mötet godkände att kallelsen till årsmötet skett på rätt sätt.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelser över det gångna året godkändes.

§7

Den ekonomiska rapporten och bokslut presenterades och godkändes.

§8

Revisorernas rapport upplästes och godkändes.

§9

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10

Till ordförande för ett år omvaldes Jan Gertz. Till övriga styrelseledamöter
omvaldes Mats Lundgren, Lennart Rydberg, Ingela Westerberg och till ny
styrelseledamot valdes Jessica Hjertén.

§11

Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger samt till
revisorsuppleant omvaldes Björn Engström.

§12

Till valberedning valdes Björn Rydberg och Agneta Collberg.

§13

Medlemsavgiften för 2011 och 2012 fastställdes till femtio kronor per år och
person.

§14

Inga motioner hade inlämnats.

§15

Verksamheten för 2011 diskuterades och förslag framkom om

-

Följa upp stadgarna framför allt §1: ”Att värna Adelsös natur och kultur
samt främja möjligheterna att bo och arbeta på ön med respekt för dess
miljövärden”.

-

Fortsätta att verka för parkeringsfrågan vid Världsarvet Hovgården.

-

Fortsätta verka för att även personer utan dator ska kunna ställa sig i kö till
Ekerö bostäder.

-

Fortsätta påverka för att få tillbaka en återvinningsstation till Adelsö.
Skapa ett stormöte för diskussion om färjan och dess trafik under vintern
samt med bussbolaget Arriva och deras trafik på vårt vägnät.

§16

Det kom upp en fråga om bristen på båttrafik mellan Björkö och Adelsö.
Styrelsen ska verka för att det kommer upp information om detta. Ett förslag var
turistinformationshuset vid Adelsö Krog och på anslagstavlan vid världsarvet
Hovgården.

§17

Mötet avslutades och ordförande Jan Gertz tackade Agneta Collberg för hennes
arbete i styrelsen med en blomsterkorg. Föreningen bjöd på kaffe med tilltugg
på Kafé Hovgården (Uppgården) efteråt.
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