
Värna Adelsö   2006-06-17 
 
 
Protokoll för årsmötesförhandlingar med föreningen Värna Adelsö 
den 17 juni 2006 
 
Lokal :  Adelsö Hembygdsgård 
Tid:  Kl 11.00-13.10 
 
§1 Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jan Gertz. 
 
§2 Till mötesordförande utsågs Jan Gertz och till mötessekreterare Agneta  

Collberg. Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Christer 
Svanberg och Björn Rydberg. 

 
§3 Föredragslistan godkändes med korrigeringen att §13 skulle komma 

efter §18. 
 
§4 Avprickning av närvarande medlemmar har skett vid entrén och röstkort 

har utdelats till dem. Alla med röstkort har rösträtt. 
 
§5 Mötet godkände det sätt möteskallelsen skett på. 
 
§6 Styrelsens berättelse över det gångna året godkändes av årsmötet. 
 
§7 Kassörens och styrelsens ekonomiska rapport med bokslut 

presenterades och godkändes. 
 
§8 Revisorernas rapport presenterades och godkändes. 
 
§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltning under perioden  

2005-04-30 - 2006-04-30. 
 
§10 Till ordförande för verksamhetsåret tom juni 2007 valdes enhälligt Jan 

Gertz. Till övriga ledamotsposter i styrelsen omvaldes för samma 
tidsperiod Agneta Collberg och Lennart Rydberg. Till nya ledamöter i 
styrelsen valdes Lars Carlsson, tillika kassör och Ann Baron. 

 Styrelsen utser bland medlemmarna funktionärer för olika uppgifter. 
 
§11 Till ordinarie revisorer tom juni 2007 omvaldes Désirée Björk och Bernt 

Collin. Till revisorssuppleant för samma period omvaldes Björn 
Engström. 

 
§12 Till valberedning tom juni 2007 omvaldes Björn Rydberg och Ove Wallin 

(sammankallande). 
 
§13 Motion om ändring av stadgarnas §3 D Björk, B.Collin. Ändringen måste 

tas i beslut vid två årsmöten och frågan har väckts i år. Därför avförs 
frågan från beslut i år och tas upp på nästa årsmöte. 



 Nuvanrande lydelse: ”Allmänt möte hålls då styrelsen anser att det 
behövs”. Nytt motionsförslag: ”Allmänt möte hålls då styrelsen eller 
femton medlemmar i föreningen anser att det behövs”. 

 
§14 Omröstning om föreningens förhållande till 3G-mast i Lundkulla/Hallsta 

på Adelsö. Mötet beslutade att inte agera i frågan med röstresultatet 6 
röster för agerade, 32 röster mot agerande och 2 avstående röstande. 
Désirée Björk ville få röstkort hemskickade till de röstberättigade som 
inte var med, men årsmötet godkände inte det. 

 
§15 Mötet beslöt att föreningen skall verka för en samrådan mellan 

viltvårdare och jägarna om vildvinsstammen. 
 
§16 Mötet beslöt att styrelsen skall fortsätta agera i frågan om nya skärskilda 

äldreboenden på Adelsö 
 
§17 Mötet beslöt att föreningens bevakning enligt stadgarna och information 

till medlemmarna skall fortsätta å det arbetssätt som tillämpats från och 
med sommaren 2003. 

  
 Nya aktivitetspunkter som skall tas upp: 

− Munsö skola och dess sviktande elevunderlag. Årsmötet beslöt att 
styrelsen ska skicka in en skrivelse till kommunen. 

− Styrelsen skall verka för att det åter skall bli ett café i Uppgården 
(hjälp mid) snabbt svar – Eva – Ekerö kommun – Hovgården– 
världsarv- samarbetsgrupp – mat/kaffe – infocentral- RAÄ. 

− Info från Adelsögården 
 
§18 Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår beslöts bli oförändrat 50 

kronor.  Kom ihåg att skriva avsändare på inbetalningskortet. 
 
§19 Då inga övriga frågor aktualiserats avslutades årsmötet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Agneta Collberg 
 
Justeras 
 
 
 
 
Björn Rydberg   Christer Svanberg 
 
 
Bilaga: Information före årsmötet 2006. 



Bilaga till årsmötesprotokoll 2006-06-11 
 
Inför årsmötet gavs presentationer på följande områden: 
 
Borins handelsbod   Patrik Borin 
 
Adelsö hembygdsgårds framtid  Peter Östergren 
 
Adelsö förskola och Munsö skola  Violet Norrestad 
 
Skall Värna Adelsö agera mot  3G-masten i Lundkulla/Hallsta? 
    
    Désirée Björk, Lars Skedinger 
 
Behöver vi ha bättre kontroll över vildsvinstammen på Adelsö? 
 
    Bernt Ericsson 
 
Styrelsen och områdesfunktionärerna återkommer i nyhetsbrev och/eller på förenings 

hemsida www.adelso.se/VA till de olika frågorna allt eftersom nyheter 
finns att presentera. 


