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Protokoll för årsmötesförhandlingar med föreningen Värna Adelsö den 11 juni 2005
Lokal: Adelsö Hembygdsgård.
Tid: Kl 11.00 – 13.00
§ 1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jan Gertz.
§ 2. Till mötesordförande utsågs Jan Gertz och till mötessekreterare Agneta Collberg.
För att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Barbro Carlsson och Lars-Erik Udd.
§ 3. Föredragningslistans godkändes.
§ 4. Avprickning av närvarande medlemmar hade skett vid entrén. Denna lista fastställdes att gälla
som röstlängd.
§ 5. Mötet godkände det sätt möteskallelsen skett på.
§ 6. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet upplästes av ordföranden och godkändes av årsmötet.
§ 7. Kassörens och styrelsens ekonomiska rapport presenterades och godkändes.
Revisorernas rapport presenterades och godkändes.
§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under perioden 2003-2005-04-30.
§ 9. Till ordförande för verksamhetsåret t.o.m. juni 2006 omvaldes enhälligt Jan Gertz. Till övriga
ledamotsposter i styrelsen omvaldes för samma tidsperiod Agneta Collberg och Lennart Rydberg.
Styrelsen utser bland medlemmarna funktionärer för olika uppgifter.
Lars G Carlsson omvaldes till kassörsposten t.o.m. juni 2006.
§10. Till ordinarie revisorer t.o.m. juni 2006 omvaldes Désirée Björk och Bernt Collin. Till revisorssuppleant för samma period omvaldes Björn Engström.
§11. Till valberedning t.o.m juni 2006 omvaldes Björn Rydberg och Ove Wallin (sammankallande).
§12. Mötet beslöt att föreningens bevakning enligt stadgarna och information till medlemmarna
skall fortsätta på det arbetssätt som tillämpats från och med sommaren 2003.
Nya aktivitetspunkter som skall tas upp byggde på de presentationer som givits medlemmarna i
anslutning till årsmötet. Således beslöts att
- Styrelsen arrangerar en presentation av och utrymme för frågor/diskussion kring lagbestämmelserna om allemansrätt och strandskydd; Eva Mill, stadsarkitektkontoret i Ekerö kommun,
anlitas som sakkunnig gästföreläsare och tidpunkten för presentationen beslöts bli torsdagen
den 18 augusti 2005.
- Styrelsen uppvaktar Ekerö kommuns socialnämnd och Sättra Drift AB för att pröva möjligheterna till fortsatt drift av trädgårdsverksamheten vid Sättra Gård efter årsskiftet 2005/2006;
detta med anledning av risken att Sättra Trädgård läggs ned vid kommande årsskifte på grund
av kommunens uppsägning av hyresavtalet (tecknat med SLL och övertaget av Fastighetsaktiebolaget Björkfjärden alt. Sättra drift AB)
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Styrelsen undersöker om adelsöbor i egen regi eller genom insats från Ekerö kommun kan
ges tillfälle att uppföra byggnad(er) för äldreboende på den av Svenska kyrkan ägda prästgårdstomten (prästgårdsparken). Förslagsställaren Désirée Björk förklarade sig villig ingå i
arbetsgrupp med detta uppdrag.

§13. Medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret beslöts bli oförändrat 50 kronor.
§14. Styrelsen och årsmötesdeltagarna riktade ett särskilt tack till Christer Nordemo för hans insatser som IT-samordnare och informationssamordnare för föreningen samt till Lars G Carlsson
för hans insats som föreningskassör.
§15. Då inga övriga frågor aktualiserats avslutades årsmötet.

Vid protokollet:

Justeras: Jan Gertz, Barbro Carlsson, Lars-Erik Udd

Agneta Collberg

Bilaga: Information före årsmötet 2005
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Bilaga till årsmötesprotokoll 2005-06-11
Inför årsmötet gavs presentationer på följande områden:
Lanthandelns utveckling; Patrik Borin
Kommunens översiktsplanering för Adelsö; Eva Mill, stadsarkitektkontoret i Ekerö kommun
Presentationskväll kring allemansrätten och strandskyddet; Jan Gertz
Trafikfrågor samt planerna på lindragen färja; Ove Wallin
ADSL på Adelsö
Sättra Trädgårds framtid; Birgitta Rydberg
Tofta Gårds framtid samt vissa av Fastighetsbolaget Björkfjärden planerade åtgärder; Jan Gertz
Hembygdsgårdsförhandlingarna; Ingmar Larson
Styrelsen och områdesfunktionärerna återkommer i nyhetsbrev och/eller på föreningens hemsida
www.adelso.se/VA till de olika frågorna allt eftersom nyheter finns att presentera.

