Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för den idéella föreningen Värna Adelsö lämnar härmed sin
berättelse för år 2014. Föreningen är registrerad som idéell förening
med säte på Adelsö. Föreningen har eget företagskonto (plusgiro) på
banken Nordea med Internettjänst.
Årsmötet 2014
Föreningen höll sitt årsmöte söndagen den 15 juni 2014 i Adelsö
Hembygdsgård. Årsmötet avsåg den ekonomiska förvaltningen för
2013.
Mötet föregicks av en presentation av Walleniuskoncernen och särkilt företaget Menhammar, med stora ägor på Adelsö. Presentatör var
företagets viltansvarige Markus Nilsson, boende i Lindby på Adelsö.
Styrelsen har skrivit en sammanfattning av föredraget för presentation på föreningens hemsida. Vildsvinsfrågan togs ej upp beroende på
att föreningen vid föregående årsmöte lovat att åter ta upp frågan om
medlemmar så påkallar.
Viktigare händelser som dokumenterats framgår bl.a. av AdelsöNytt
som presenterats med ett julnummer och ett vårnummer. Övriga
viktigare händelser framgår, allt efter som de aktualiseras, på
föreningens hemsidesadress ”www.varnaadelso.se”.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 50 kronor
per medlem och år. Extra bidrag till föreningen hälsades välkomna.
Några medlemmar samlades efter årsmötet till en gemensam öl- och
kaffestund i Uppgårdens trädgård.

Styrelse och övriga förtroendemän
Till ordförande omvaldes Jan Gertz för ett år. Till övriga styrelseledamöter omvaldes Irene Lundberg, Mats Lundgren, Lennart Rydberg
och Maria Skedinger. Styrelsen utökades stadgeenligt med ytterligare
två personer, som således nyvaldes till styrelsen.
Dessa är Anders Ellström och Siw Gustavsson.
Till revisorer omvaldes Lars-Erik Udd och Lars Skedinger.
Bernt Collin valdes till revisorssuppleant.
Till valberedning omvaldes Björn Rydberg och Agneta Collberg med
Björn som sammankallande.
Vid konstituerande styrelsemöte (per capsulam) omvaldes Björn
Rydberg att fortsätta som ansvarig utgivare för föreningens tidning
AdelsöNytt. Mats Lundgren omvaldes till kassör och
hemsidesansvarig samt Irena Lundberg till sekreterare.
Årsmötets uppdrag till styrelsen
Verksamheten för 2015 diskuterades på årsmötet. Föreningen ålades
naturligt nog att arbeta vidare med stadgemässiga uppdrag. Dessutom
pekades särskilt följande frågor ut att bevakas:
- buss- och färjetrafiken
- strandskyddet
- utveckling av vildsvinsstammen
- utbyggnaden av bredband samt
- nedtagning av fallfärdiga träd utmed delar av Ringleden.
Dessutom noterades följande:
- hemsidan ”www.varnaadelso.se” uppdateras kontinuerligt och
aktuella handlingar publiceras där,
- Värna Adelsö har medfinansierat inköp av två hjärtstartare som
inom kort skulle monteras på Hembygdsgården och
idrottsplatsen. Flera utbildningstillfällen ordnas. Så har också
skett, organiserat av Mats Lundgren

Ekonomi och betalande medlemmar
Den ekonomiska behållningen per den 31 december 2014 är 61.071
kronor och 25 öre jämfört med 38.335 kronor och 50 öre föregående
år. Intäkter för medlemsavgifter, bidrag och sålda dekaler m.m.
uppgick under 2014 till 26.933 kronor. Antalet betalande medlemmar
var i slutet av året 523 varav några s.k guldmedlemmar som erlagt
dubbel avgift. Vid motsvarande tidpunkt år 2013 var antalet betalande
medlemmar 472, 2012 369 medlemmar och 2011 303 medlemmar.
Styrelsen har under år 2014 haft 4 protokollförda möten, varav ett per
capsulammöte (konstituerande mötet). Samtliga mötesprotokoll
justeras. Styrelsen och chefredaktören har vidare haft ett otal
nyhetstid- ningsmöten, projektmöten, samtal och emailkontakter.
Särskilda aktiviteter, tidning m.m.
Tidningen AdelsöNytt har utdelats till alla på Adelsö, dessutom till
kända medlemsadresser utanför Adelsö. Nyhetsbreven gavs ut i
maj/juni och i november/december 2014 i uppskattad tidningsform.
Ambitionen är att så långt ekonomin och arbetskapaciteten så medger,
varje halvår ge ut ett nytt nummer av tidningen. Redaktion, tillika
redaktionschef och ansvarig utgivare, är Björn Rydberg. Ingela
Westerberg assisterar och ansvarar för formgivningen med
annonsassistans av Ann Söderström. Christer Svanberg arbetar
framgångsrikt med att få annonsörer till tidningen. Samtliga utgivna
nummer av AdelsöNytt finns även att läsa på vår hemsida.
Viktiga bevaknings- och andra ärenden under året
Det är viktigt att ledningen för Ekerö kommun känner till och är
medveten om det föreningen gör. Av det skälet kommer ordföranden
och en styrelseledamot därutöver (läs Jan Gertz och Lennart Rydberg)
att den 29 maj 2015 besöka ordföranden i kommunstyrelsen Adam
Reuterskiöld för att informera om Värna Adelsös arbetsinriktning och
för att särskilt ta upp vildsvinen, byggnationsfrågor,
strandskyddsfrågor och frågor kring fiberkabelnätsutbyggnad.

Såväl frågan om reducering av antalet vildsvin på Adelsö som frågan
om bättre kommunikationsvillkor för telefoni och datoranvändning
har under året tagits upp med stort allvar. Beträffande vildsvinsjakten
har föreningen försökt närma sig ägarna för Menhammar men blivit
hänvisade till närmast ansvarig tjänsteman. Beträffande fiberkabelfrågor har vi kontakt med berörd tjänsteman hos Telia och vi förväntar
oss att en informations- och diskussionskväll i vår regi blir realitet
under tidiga hösten 2015.
Förbättrat samråd i vildsvinsfrågan förväntar vi oss kunna påbörja
under sommaren eller tidiga hösten 2015. Denna senare fråga kräver
stort tålamod och insatser som bygger på en gemensam övertygelse
om hur man uppnår en reduktion av det nu stora antalet vildsvin som
finns på Adelsö.
Värna Adelsö och föreningen Gröna Ön har på Gröna Öns initiativ
närmat sig varandra. En lösning är att Gröna Ön går in som en sektion
i vår organisation, som även framledes skall heta Värna Adelsö.
Föreningarna ligger nära varandra i värderingar och arbetsinriktning.
Det känns riktigt att få belöna Adelsöbor som är medlemmar i
föreningen. Därför har julnumret av AdelsöNytt presenterat att vi i
styrelsen beslutat att inbjuda medlemmarna att inge förslag om vilken
eller vilka som är särskilt mycket värd/värda beteckningen ”Årets
Adelsöbo 2015”. Styrelsen har noggrant berett frågan på grundval av
de förslag som kommit styrelsen till del. Ett diplom kommer vid
årsmötet 2015 att överlämnas till den person som styrelsen utsett till
vinnare.
Stipendiet är på 5.000 kronor.
Mycket av dessa viktiga frågor berörs för övrigt mer innehållsrikt i
vårnumret 2015 av AdelsöNytt.
Styrelsen

