Protokoll från årsmöte med Värna Adelsö
den 11 juni 2016, Pannrummet
1. Årsmötet öppnades och medlemmarna välkomnades av ordföranden
Staffan Eriksson.
2. Till mötets ordförande valdes Staffan Eriksson och till sekreterare valdes
Irena Lundberg. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Christer
Svanberg och Björn Rydberg.
3. Föredragningslistan godkändes.
4. Röstlängden fastställdes.
5. Mötet konstaterade att mötet hade utlysts enligt stadgarna.
6. Ordföranden kommenterade verksamhetsårets viktiga händelser, bl a ett
samgående med föreningen Gröna Ön. Han tackade Jan Gertz för
förtjänstfullt arbete med jaktfrågan och Adelsö Nytt-redaktionen, Ingela
Westerberg, Björn Rydberg och Christer Svanberg, för en utmärkt tidning
och lyckad annonsförsäljning. Mötet godkände verksamhetsberättelsen
för 2015.
7. Ekonomisk rapport och bokslut för 2015 lämnades av kassören Mats
Lundgren och godkändes av mötet. Behållningen per den 2015-12-31 var
64.822:30 kr och de största intäkterna var medlemsavgifter,
annonsintäkter och Gröna öns tillgångar överförd vid de båda
föreningarnas sammanslagning. De största utgifterna var tryckning av
Adelsö Nytt, årsmöte och gåvor. Tryckkostnaden omfattar två nummer i
årets budgetuppföljning.
8. Revisorerna lämnade sin berättelse.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Ordförande och övriga styrelseledamöter för 2016 valdes i enlighet med
valberedningens förslag. Till ordförande på ett år valdes Staffan Eriksson,
Till ledamöter valdes: Anita Björk, Anders Ellström, Jan Gertz, Irena
Lundberg, Mats Lundgren, Lennart Rydberg, Maria Skedinger, Ingela
Westerberg.
11. Till revisorer för 2016 valdes Lars Skedinger och Lars Erik Udd. Till
revisorssuppleant valdes Bernt Collin.

12. Till valberedning för 2017 valdes Urban Hasselström och Agneta
Collberg.
13. Medlemsavgiften för 2017 fastslogs till 50 kr.
14. Bland motioner behandlades ett förslag att välja häften av styrelsen till 2
år i stället för 1 år för att undvika risken att hela styrelsen byts ut
samtidigt. Förslaget godkändes av årsmötet och styrelsen uppdrogs att
genomföra detta på sitt konstituerande möte.
15.Ett förslag till verksamhet för 2017 godkändes. Föreningen kommer att
arbeta med stadgemässiga uppdrag som skydd av natur och
allemansrätt, lokala trafikfrågor och service till öns invånare. Man
kommer att fortsätta driva frågan om fibernät och vildsvinsjakten.
16. Inga övriga frågor behandlades.
17. Mötets förhandlingar avslutades.
2015-års Adelsöbo pris överlämnades till Agneta Kollberg för hennes
förtjänstfulla insatser för ön. Priset var 5 000 kr och ett diplom. Ordföranden
läste upp motiveringen som även är publicerad i Adelsö Nytt. Agneta tackade
och presenterade en idé om att ta fram en karta som visar glömda namn och
sevärdheter på Adelsö.
Nya ägare till ”Adelsö handel”, Marja Conradsson och Martin Andersson,
presenterade butiken och sina verksamhetsplaner på bl a ett större
produktsortiment, egenproducerad delikatessmat, eget bröd och
cateringsservice. De har sökt och fått ett investeringsbidrag på 300 000 kr och
genomför nu en ombyggnation. Man avser att nyanställa en medarbetare på ½tid. Mötesdeltagarna önskade dem lycka till.
Sven-Ove Axelsson informerade om tekniken, kostnaderna och effekten av den
nya solcellsanläggningen på Torbjörn och Maria Svenssons fastighet och ett
studiebesök genomfördes.
Därefter bjöds Värna Adelsö medlemmar på mat och mingel i Pannrummet.
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