Protokoll från årsmötesförhandlingar
med föreningen Värna Adelsö den 6 juni 2009.
Lokal:
Tid

Adelsö Hembygdsgård
Kl. 11.00 – 13.15

§1

Mötet öppnades av styrelsens ordförande Jan Gertz.

§2

Till mötesordförande utsågs Jan Gertz och till mötessekreterare utsågs Agneta
Collberg. Till protokolljusterare tillika rösträknare utsågs Barbro Karlsson och
Britta Ekman.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Röstlängden fastställdes. De som fanns med i medlemsregistret avprickades vid
entrén. Nya medlemmar betalade även där. En röst per betalande medlem.

§5

Mötet godkände att kallelsen till årsmötet skett på rätt sätt.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse över det gångna året godkändes.

§7

Den ekonomiska rapporten med bokslut presenterades och godkändes.

§8

Revisorernas rapport presenterades och godkändes.

§9

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10

Till ordförande för ett år omvaldes Jan Gertz. Till övriga styrelseledamöter
omvaldes Lennart Rydberg, Mats Lundgren (tillika kassör) och Agneta
Collberg. Till ny styrelseledamot valdes Ingela Mæchel.

§11

Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Bernt Collin samt till
revisorssuppleant omvaldes Björn Engström.

§12

Till valberedning omvaldes Ove Wallin (sammankallande) och Björn Rydberg.

§13

Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till femtio kronor.

§14

Styrelsen föreslog att ändra räkenskapsåret till att omfatta ett kalenderår vilket
mötet godkände.

§15

Inga motioner hade inkommit
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§16

Verksamheten för år 2009 diskuterades och förslag på bevakning kom fram
gällande:
- Återvinningsstationen vid Hovgården. Att den får vara kvar och att skälig
ersättning utgår till markägaren.
- Bussbolaget Arriva. Att fortsätta påverka dem så att den kollektiva
busstrafiken förbättras.
- Medverka för en lösning på parkeringsfrågan vid Världsarvet Hovgården.
- Verka för att åkrar och ängar inte växer igen där ingen brukar jorden.
- Fortsatt bevakning av området runt Sjöängen angående sopor och att
turistinformationstavlan kommer tillbaka.

§17

Under övriga frågor diskuterades Martin Erikssons byggnadslovsbegäran för en
Vikingahamn vid Stakulla. Diskussionen avslutades med en omröstning om
mötet skulle tillstyrka Stakulla-projektet alternativt verka för samverkan på
redan exploaterad mark. Röstningen blev jämn så mötet beslöt att styrelsen
skulle fortsätta bevaka ärendet.

§18

Mötet avslutades med att ordföranden Jan Gertz tackade Ann Baron för hennes
insatser i föreningen och inbjöd sedan alla till kaffe med tilltugg i Uppgården.
Vi sjöng gemensamt ”Du gamla du fria” för att fira nationaldagen.

Vid protokollet

Agneta Collberg
Justeras

Barbro Carlsson

Britta Ekman
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Presentationer före årsmötet 2009.
Alsnu Skeppslag

Berättade om deras arbete vid Hovgården.

Borins Handelsbod

Informerade om affärens fortlevnad och förändringar
inom personalstyrkan.

Jakt / Jan Gertz

Informerade om avskjutning av vildsvin och
fortsatta åtgärder.

Agneta Collberg

Informerade om skrivelsen från styrelsen till
bussbolaget Arriva om de försämrade busstrafiken.

Björkfjärden

Informerade om Tofta.

Martin Eriksson

Informerade om sitt projekt vid Stakulla
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