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Protokoll från årsmötesförhandlingar med 
Föreningen Värna Adelsö den 8 juni 2013 
 
Lokal: Pannrummet, Adelsö 
Tid: Kl 17.30-18.30 
 
§1               Föreningens ordförande Jan Gertz öppnade mötet och hälsade alla 
                   välkomna. 
 
§2               Till ordförande för mötet valdes Jan Gertz och till sekreterare Iréna 
                   Lundberg. 
                   Till justerare och rösträknare valdes Olle Brodin och Christer Svan- 
                   berg.  
 
§3               Föredragningslistan godkändes. 
 
§4               Röstlängden fastställdes genom att medlemmarna prickades av mot 
                   medlemsregistret i entrén.  
 
§5               Mötet godkände att kallelsen till årsmötet skett på rätt sätt, skrift- 
                   ligt och minst två veckor i förväg genom anslag på öns anslagstav- 
                   lor samt genom AdelsöNytt. 
 
§6               Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. 
 
§7               Den ekonomiska rapporten och bokslutet per den 31 december  
                   2012 presenterades och godkändes. Föreningen har ett överskott 
                   för året på 11.491 kr. 
 
§8               Revisorernas rapport upplästes och godkändes. 
 
§9               Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§10             Till ordförande för ett år omvaldes Jan Gertz. Tilll styrelseledamöter 
                   omvaldes Iréna Lundberg, Mats Lundgren och Lennart Rydberg. 
                   Ingela Westerberg avgick på egen begäran och till ny ordinarie sty- 
                   relseledamot valdes Maria Skedinger. 
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§11             Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger. Björn 
                   Engström omvaldes till revisorssuppleant. 
 
§12             Till valberedning omvaldes Björn Rydberg och Agneta Collberg. 
 
§13             Medlemsavgiften för 2014 beslöts vara oförändrad, 50 kronor per 
                   år och medlem. Medlemmarna uppmanades att lämna frivilliga 
                   kompletterande bidrag. 
 
§14             Inga motioner hade inlämnats. 
 
§15             Verksamheten för 2014 diskuterades. Föreningen kommer att arbeta 
                   med stadgemässiga frågor. Ordföranden kommenterade några frå- 
                   gor  som föreningen arbetat särskilt med under det gångna året och 
                   som man kommer att fortsätta driva, bl.a. buss- och färjetrafik, olov- 
                   lig byggnation och utveckling av vildsvinsstammen på ön. När det  
                   gäller skogsavverkningsfrågor, som intresserar många, finns förslag  
                   att föreningen i samverkan med Gröna Ön startar en gemensam ar- 
                   betsgrupp. Kontakt med skogsägarna blir då  viktig och nödvän- 
                   dig. Förslagen godkändes av årsmötet och intresserade medlemmar 
                   uppmanades att höra av sig till styrelsen. 
 
§16             På punkten övriga frågor väcktes förslag om att föreningen skall  
                   sponsra en hjärtstartare till Pannrummet och styrelsen uppdrogs att 
                   undersöka möjligheter att i samverkan med Ekerö Civilförsvarsföre- 
                   ning skaffa en sådan. Ett annat förslag var att styrelsen närmare un- 
                   dersöker möjligheten att på billigare villkor starta fiberföreningar 
                   för hushåll som inte bor så att de naturligt kan ingå i de större byar- 
                   na. 
 
§17             Mötet avslutades med ett samtal om vildsvinsbeståndet på ön. 
                   Mötet beslöt att vid lämplig tidpunkt  och i kontakt med Pelle 
                   Eriksson och Roland Eriksson söka få en överenskommelse med 
                   jaktlagen om räkning av antalet vildsvin på ön. Efter diskussionen  

inbjöds medlemmarna och gästerna till en gemensam måltid anord- 
nad av föreningen i samverkan med Torbjörn och Maria Svensson, 
ägare till Pannrummet. 

 
                   Ordföranden Jan Gertz berättade under måltiden om de viktigaste 
                   händelserna i föreningens 10-åriga historia. Värna Adelsö bildades 
                   för att värna öns natur och allemansrätten. Ett av de första ärendena 
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                   var motståndet mot Björkfjärdens försök till överexploatering av  
                   Sättra Gård. Därefter har föreningen engagerat sig i en rad för ön 
                   viktiga frågor såsom vård av världsarvet, buss- och färjetrafiken, 
                   återvinning, Handelsbodens överlevnad,  skogs- och viltfrågor m.fl. 
                   frågor. Värna Adelsö har också aktivt samarbetat med övriga före- 
                   ningar i Adelsö Föreningsråd. Antalet medlemmar har stadigt ökat. 
 
                  Ordföranden avtackade varmt Ingela Westerberg, som i många år 
                  varit styrelseledamot, flitig skribent och uppskattad redaktör för 
                  AdelsöNytt.  
 
                  Under festen anordnades även en uppskattad frågetävling i Adel- 
                  sökunskap. Måltidsdeltagarna underhölls av föreningstrubaduren               
                  Kent Lundberg.        
 
                  Antalet deltagare under festen räknades till 75 personer, varav 67 var  
                  medlemmar.   
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Olle Brodin                                         Christer Svanberg 
              
 
   


