Protokoll från årsmötesförhandlingar med
föreningen Värna Adelsö den 6 juni 2015

Lokal:
Tid :

Pannrummet, Adelsö
Kl 17

Mötet inleddes med information från: Patrik Borin som berättade om att affären går med
förlust och vädjade till de boende att försöka öka sina inköp på ön. Medlemmarna gav honom
lite synpunkter på verksamheten och man kom överens om att genomföra en enkät.
Urban Hasselström, ordförande i Adelsö Evenemang, presenterade föreningen och dess
kommande verksamhet, se gärna www.adelsoevenemang.se

Årsmötesförhandlingar
§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 och rösträknare valdes Anders Ellström och Anita Björk.

§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, skriftligt och fyra
veckor i förväg.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes av mötets deltagare och godkändes.

§7

Den ekonomiska rapporten och bokslutet per den 31 dec 2014 presenterades och
godkändes. Föreningens behållning var då 61 071 kr och årets överskott 22 735
kr. Ett tack framfördes till Christer Svanberg för hans framgångsrika försäljning
av annonser.

§8

Revisorernas rapport upplästes och godkändes.

§9

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10

Samgående med Gröna Ön redovisades för Värna Adelsös del av Lennart
Rydberg och för Gröna Öns del av Staffan Eriksson. En partsammansatt grupp
hade bildats för att ta fram ett förslag om samgående och gemensam styrelse.
Gröna Ön, som verkar för miljöfrågor och hållbar utveckling av ön, föreslås bli
en sektion i Värna Adelsö. Ingen särskild avgift tas ut från medlemmarna och
tillgångarna slås ihop. Föreningar behåller temporärt separata hemsidor som
länkas ihop.
Årsmötet godkände förslaget om samgående av Värna Adelsö och Gröna Ön.

§11

Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse. Till ordförande valdes
Staffan Eriksson. Till viceordförande valdes Jan Gertz. Till övriga
styrelseledamöter valdes Anita Björk ( nyval), Ingela Westerberg ( nyval), Mats
Lundgren ( omval), Lennart Rydberg, ( omval) Irena Lundberg(omval),Maria
Skedinger ( omval), Anders Ellström ( omval).
Jan Gertz avtackades hjärtligt för sitt mångåriga arbete som ordförande i
föreningen. Hans breda kunskaper, vänligt ledarskap och personliga
engagemang har haft stor betydelse för föreningen och den nya ordföranden
uttryckte sitt hopp om bra samarbete och fortsatt stöd från Jan.

§12

Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger. Bernt Collin valdes
till revisorssuppleant.

§13

Till valberedning valdes Agneta Collberg (omval) och Urban Hasselström
(sammankallande, nyval). Björn Rydberg avtackades av ordföranden för sin
mångåriga insats i valberedningen.

§14

Medlemsavgiften för 2016 beslöts att vara oförändrat, femtio kronor per år och
person.

§16

Inga motioner hade inlämnats.

§17

Verksamheten för 2015 diskuterades. Föreningen kommer att arbeta med
stadgemässiga uppdrag och de särskilda frågor som väcktes av förra årets
stämma. Vildsvinsstammen och de skador den åstadkommer på Adelsö har
blivit större de senaste åren. Frågan om samordnad vildsvinsjakt, i första hand
på sydöstra Adelsö, förbereds med lokala markägare och med jaktlag. Stämman
röstade hundraprocentigt för att föreningen ska fortsätta att med kraft verka för
att minska antalet vidsvin på ön.
Bredbandsuppbyggnaden är inte klar och föreningen kommer att fortsätta driva
frågan gentemot kommunen som har gett Telia det operativa ansvaret. Parallellt
ska vi utreda möjligheter och kostnader för egna, gruppvisa anslutningar.
Årsmötet gav i uppdrag till Bo Hellman att utreda frågan vidare.

Beslut om uppförande av nya bostäder för bl.a. äldre, är nu under förberedelse
inom kommunen.
Föreningen fortsätter att satsa på sin fina tidning. Man framförde ett tack till
redaktionen, Björn Rydberg och Ingela Westerberg samt till Lars Carlsson för
hans fina foton.
§17

Diplom och pris på 5 000 kr delades ut till Torbjörn Svensson, Årets Adelsöbo.
Ordföranden läste upp juryns motivering och delar av artikeln i vilken Torbjörn
porträtteras.

§18

Bland övriga frågor togs färjetrafiken upp. Man vill gärna ha extra turer på
kvällen och möjlighet att kalla in färjan nattetid. Kontakt ska tas med rederiet.

§17

Mötet avslutades och medlemmarna bjöds på mat och dryck i mysiga
Pannrummet med Årets Adelsöbo, Torbjörn som mycket uppskattad värd och
bartender.
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