Protokoll från årsmötesförhandlingar med
föreningen Värna Adelsö den 15 juni 2014
Lokal:
Tid :

Hembygdsgården, Adelsö
Kl 10.30

Mötet inleddes med en presentation av Marcus Nilsson, representant för företagen Wallenius
och Menhammar. En sammanfattning av föredraget publiceras inom kort på Värna Adelsös
hemsida.
Årsmöte
§1

Föreningens ordförande Jan Gertz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Till ordförande för mötet valdes Jan Gertz och till sekreterare Irena Lundberg.
Till justerare och rösträknare valdes Stefan Wåhlin och Christer Svanberg.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Röstlängden fastställdes genom att medlemmarna prickades av mot
medlemsregistret i entrén. 33 medlemmar var närvarande.

§5

Mötet godkände att kallelsen till årsmötet skett på rätt sätt, skriftligt och två
veckor i förväg.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes av mötets deltagare och godkändes.

§7

Den ekonomiska rapporten och bokslutet per den 31 dec 2013 presenterades och
godkändes. Den ekonomiska behållningen per den 31 december 2013 var 38.335
kronor och 50 öre jämfört med 33.694 kronor vid motsvarande tidpunkt år 2012.
Intäkter för medlemsavgifter, sålda dekaler och annonsintäkter var under 2013
32.620:50. Antalet betalande medlemmar var i slutet av året 473, varav några s.k
guldmedlemmar som erlagt dubbel avgift. Under år 2012 hade föreningen 369
medlemmar, under år 2011 var det 303 medlemmar.

§8

Revisorernas rapport upplästes och godkändes.

§9

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§10

Till ordförande för ett år omvaldes Jan Gertz. Till styrelseledamöter valdes Mats
Lundgren ( omval), Lennart Rydberg, ( omval) Irena Lundberg(omval),Maria
Skedinger ( omval), Siw Gustavsson (nyval) och Anders Ellström (nyval).

§11

Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger. Bernt Collin valdes
till revisorsuppleant.

§12

Till valberedning omvaldes Björn Rydberg och Agneta Collberg.

§13

Medlemsavgiften för 2015 beslöts att vara oförändrad, femtio kronor per år och
person. Medlemmarna uppmanades att lämna frivilliga bidrag.

§14

Inga motioner hade inlämnats. Ett förslag väcktes på mötet om att föreningen
ska upprätta en verksamhetsbudget för 2015.

§15

Verksamheten för 2014 diskuterades. Föreningen kommer att arbeta med
stadgemässiga uppdrag. Ordföranden kommenterade några frågor som
föreningen kommer att uppmärksamma särskilt under året. Man kommer att
fortsatt bevaka buss- och färjetrafiken, strandskydd, utveckling av vildsvinsstammen och utbyggnad av bredband. En aktuell fråga som föreningen arbetar
med är nedtagning av fallfärdiga träd vid Adelsöleden.
Hemsidan www.varnaadelso.se uppdateras kontinuerligt och aktuella handlingar
publiceras där. Nytt är att VA har medfinansierat köp av 2 hjärtstartare som
inom kort kommer att placeras på Hembygdsgården och idrottsplatsen. Flera
utbildningstillfällen kommer att anordnas, det första äger rum den 29 juni kl 1315, VA har 3 platser.

§16

Inga övriga frågor väcktes.

§17

Mötet avslutades.

Vid protokollet
2014 07 01
Irena Lundberg
Justeras

Christer Svanberg

Stefan Wåhlin

