Protokoll från årsmötesförhandlingar med
föreningen Värna Adelsö den 5 juni 2010
Lokal:
Tid :

Adelsö Hembygdsgård
Kl 11.00-13.00

§1

Föreningens ordförande Jan Gertz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till ordförande för mötet valdes Jan Gertz och till sekreterare Agneta Collberg.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Björn Rydberg och Seth Björk.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Röstlängden fastställdes genom att medlemmarna prickades av mot
medlemsregistret i entrén.

§5

Mötet godkändes att kallelsen till årsmötet skett på rätt sätt.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelser över det gångna året godkändes.

§7

Den ekonomiska rapporten med ändrat räkenskapsår, det vill säga till
kalenderår, och 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 Mats Lundgren, Lennart Rydberg, Ingela Westerberg och Agneta
Collberg.

§11

Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och nyvaldes Lars Skedinger samt till
revisorsuppleant omvaldes Björn Engström.

§12

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

§13

Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till femtio kronor.

§14

En motion har inkommit angående ”Uppförande av Fågeltorn i sk. Kyrkviken,
vägen vid Borins mot Mälaren”. Mötet beslutade att styrelsen ska ha en prostiv
hållning till förslaget och följa ärendet, håller kontakt med Christer Svanberg
och meddelar via nyhetsbrev och hemsida.

§15

Verksamheten för 2010 diskuterades och förslag framkom om
- Bevaka ärendet av fågeltorn enligt motion.

-

Äldreboende / ungdomsboende på Adelsö. Försöka påverka Ekerö Bostäder
angående deras bostadskösystem.

-

Fortsätta vandring i byarna på ön och försöka påverka byggnadsnämnden att
behålla den karaktären av bebyggelsen där vid om och nybyggnation.

-

Medverka för en läsning på parkeringsfrågan vid Världsarvet Hovgården.
Ha en fortsatt kontakt med de nya ägarna på Lindby gård och Tofta gård.
Verka för att få tillbaka en återvinningsstation på Adelsö.

§16

Inga övriga frågor inkom.

§17

Mötet avslutades och ordförande Jan Gertz tackade Bernt Collin för hans arbete
som revisor i föreningen under 6 år. Föreningen bjöd på kaffe med tilltugg på
Kafé Hovgården (Uppgården) efteråt.
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