Protokoll från årsmötesförhandlingar med
föreningen Värna Adelsö den 16 juni 2012
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 Irena Lundberg.
Till justerare valdes Björn Rydberg och Ingela Westerberg. Till rösträknare
valdes Björn Rydberg och Ingela Westerberg.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Röstlängden fastställdes genom att medlemmarna prickades av mot
medlemsregistret i entrén. 26 medlemmar var närvarande.

§5

Mötet godkände att kallelsen till årsmötet skett på rätt sätt.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelser över det gångna året godkändes.

§7

Den ekonomiska rapporten och bokslutet per den 31 dec 2011 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 Irena Lundberg.

§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 2012 och 2013 fastställdes till femtio kronor per år och
person. Föreningens ekonomiska ställning är god men kostnader för tidningen är
höga och kan urholka kapitalet på sikt. Förslag till åtgärder diskuterades, bl. a
höjning av medlemsavgiften, frivilliga bidrag, guldmedlemmar med högre
avgifter och ökning av antalet annonser. Styrelsen fick i uppdrag att bereda
frågan och presentera ett förslag till hur föreningens ekonomi skulle kunna
stärkas på nästa årsmöte.

§14

Inga motioner hade inlämnats.

§15

Verksamheten för 2012 diskuterades. Följande pågående ärenden togs upp:

-

-

Frågan om en lokal buss på Adelsö är under beredning. Arriva och SL är
överens och en ny buss är beställd men kommer inte att kunna vara i drift
före jul. Avsikten är att bussen ska trafikera en extra sträcka till Lindby
brygga, viss osäkerhet råder om vägkvalitén. Det är viktigt att vägföreningen
i Lindby – Mällby är med i processen och ett möte föreslogs.
Återvinningsstationen ska enligt kommunens/avfallsbolagets förslag
placeras på bussparkeringen vid Hovgårdsbergsvägens början. Förslaget är
godkänt av Länsstyrelsen. Två fastighetsägare har opponerat sig. Mötet
beslöt att bevaka frågan vidare och ta upp stationens funktion, utseende och
tillgänglighet med de ansvariga på tekniska förvaltningen. Samverkan med
Kontakt med Ove Wallin, Solveig Brunstedt och Sessan Björk i denna fråga
föreslogs.

§16

Inga övriga frågor kom upp.

§17

Mötet avslutades och ordföranden inbjöd medlemmarna till en kaffestund på
Kafé Hovgården.
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