Protokoll från årsmöte med Värna Adelsö
den 11 juni 2017, 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 Anita Björk.
3. Föredragningslistan godkändes.
4. Röstlängden fastställdes.
5. Mötet konstaterade att mötet hade utlysts enligt stadgarna.
6. Mötet godkände verksamhetsberättelsen för 2016.
7.
Ekonomisk rapport och bokslut för 2016 lämnades av föreningens
kassör Mats Lundgren och godkändes av mötet. De största intäkterna
under året var medlemsavgifter, annonsintäkter och de största utgifterna
var tryckning av Adelsö Nytt, årsmöte och gåvor. Föreningen hade vid
årsskiftet 575 medlemmar, det största antalet någonsin i föreningens
historia. Ett förslag till budget för 2017-2018 gicks igenom och
godkändes.
8. Revisonsberättelsen för 2016 godkändes.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Ordförande och övriga styrelseledamöter för 2018 valdes i enlighet
med valberedningens förslag. Lennart Rydberg valdes till föreningens
ordförande (1 år). Följande ledamöter valdes: Anita Björk (1 år), Jan
Gertz (1 år), Staffan Eriksson (2 år), Anders Ellström (1 år), Mats
Lundgren (1 år), Maria Skedinger ( 1 år) och Stefan Wåhlin ( nyval 2 år).
Irena Lundberg och Ingela Westerberg avgick från styrelsen.
11. Till revisorer för 2018 valdes Lars Skedinger och Lars Erik Udd.
Till revisorssuppleant valdes Bernt Collin.
12. Till valberedning för 2018 valdes Urban Hasselström och Göran
Ageby.
13. Medlemsavgiften för 2018 fastslogs till 50 kr.
14. Inga motioner har inkommit.
15. Ett förslag till verksamhet för 2018 godkändes. Föreningen kommer
att arbeta med stadgemässiga uppdrag som skydd av natur, bevarande av
allemansrätt, lokala trafik- och utvecklingsfrågor samt service till öns
invånare.
16. Följande övriga frågor behandlades:

- störande, återkommande skjutningar från (Falk:s) eventföretaget på
Munsö.
- ökande vildsvinsbestånd och skador på mark och skog.
- önskan om postservice på Adelsöbutiken
Styrelsen uppdrogs att driva frågorna vidare med berörda myndigheter, bl a
kommunledningen.
Adelsönytt´s redaktör Björn Rydberg tackade Ingela Westerberg för
mångårigt och förtjänstfullt arbete för tidningen samt Christer Svanberg för
goda annonsintäkter.
Ordföranden Staffan Eriksson tackade Ingela Westerberg och Irena Lundberg
för arbete i styrelsen.
Ordföranden Staffan Eriksson överlämnade Årets Adelsöbo-pris 2017 till
Johan Wallnäs för förtjänstfulla insatser för Birkakören.
17.

Mötets förhandlingar avslutades.

Efter mötet presenterades Vikingaliv, det nya museet på Djurgården av LG
Nilsson som är dess grundare och gestaltare. Föreningen bjöd medlemmar på
mat och mingel i Pannrummet.
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