
Protokoll fört vid årsmöte för Värna Adelsö söndag 29 augusti 2021 i hembygdsgården 

Närvarande 39 medlemmar. 

§ 1. Ordföranden Anders Gustafsson öppnade årsmötet. 

§ 2. Anders Gustafsson utsågs till mötesordförande och Lennart Rydberg till sekreterare vid 
mötet. Till justerare/rösträknare utsågs Barbro Carlsson och Eva Udd. 

§ 3. Förslag till dagordning godkändes. Bilaga 1. 

§ 4. Röstlängden godkändes i enlighet med den avprickning som Mats Lundgren gjort. 

§ 5. Mötet ansågs sig behörigen sammankallat. 

§ 6. Anders Gustafsson anmälde den utdelade verksamhetsberättelsen (bilaga 2) och föredrog 
några huvudpunkter, särskilt den angående skjutningarna på Munsö. Verksamhetsberättelsen 
godkändes. 

§ 7. Mats Lundgren föredrog den ekonomiska berättelsen med bokslut för 2020 som 
godkändes. Bilaga 3. 

§ 8-9. Lars Skedinger föredrog revisorernas berättelse, bilaga 4. I enlighet med revisorernas 
förslag beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja den avgående 
styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 10-11. Valberedningens förslag upplästes. Anders Ellström och Barbro Stolt hade avböjt 
återval till styrelsen. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Anders Gustafsson till 
ordförande för ett år. Till ledamöter i styrelsen omvaldes för ett år Jan Gertz, Lennart 
Rydberg, Andreas Gustavsson och Siri Lundmark. Till ledamöter omvaldes för två år Mats 
Lundgren, Maria Skedinger och Stefan Wåhlin. Till nya ledamöter av styrelsen utsågs Helena 
Abrahamsson (två år) och Monica Engelhardt (ett år).  

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till revisorer (ett år) Lars-Erik Udd och Lars 
Skedinger med Bernt Collin som suppleant.   

§ 12. Mötespresidiet föreslog till valberedning för 2022 Göran Ageby (sammankallande) och 
Christer Nordemo. Förslaget bifölls. 

§ 13. I enlighet med styrelsens förslag bestämdes om oförändrad medlemsavgift 50 kr per 
person för 2022. 

§ 14. Ordföranden konstaterade att inga motioner inkommit. 

§ 15–16. Kommande verksamhet och aktuella Adelsöfrågor diskuterades. Bland annat 
behandlades frågor kring Munsö skola, bussarna, vildsvin, Hovgårdsområdet och inte minst 
skjutningarna.  

§ 17. Anders Gustafsson utdelade diplom till Anders Rosenquist af Åkershult som utsett till 
årets Adelsöbo. Som motivering anfördes att han lett kampen för Munsö skola samt under 



flera år gjort stora insatser för Magnus Ladulåsloppet och innebandyn. Anders Rosenquist 
svarade med ett kort tacktal. 

§ 18. Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade Anders Gustafsson årsmötet. 
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