Protokoll från 2015 års konstituerande möte
med Värna Adelsös styrelse 2015-06-06
Lokal: Pannrummet, Adelsö
Närvarande: Anita Björk, Anders Ellström, Staffan Eriksson, Jan Gertz, Irena Lundberg,
Mats Lundgren, Lennart Rydberg, Maria Skedinger, Ingela Westerberg
§1 Vice ordföranden skriver protokollet, ordföranden och sekreteraren justerar detsamma.
§2 Årsmötesprotokoll översänds via e-mail till samtliga styrelseledamöter och det justerade
protokollet uppvisas vid nästkommande styrelsemöte.
§3 Årsmötet beslutade att Värna Adelsö och Gröna Ön sammanslås till en förening med
Gröna Ön utgörande en sektion i den nyskapade föreningen som behåller namnet Värna
Adelsö.
§4 Årsmötet omvalde som styrelseledamöter Anders Ellström, Jan Gertz, Irena Lundberg,
Mats Lundgren, Lennart Rydberg och Maria Skedinger. Som nya styrelseledamöter
valdes på valberedningens förslag Anita Björk, Staffan Eriksson och Ingela Westerberg. Jan Gertz avgick på egen begäran som ordförande efter 12 års tjänstgöring.
Som ny ordförande för 2015-16 valdes enhälligt Staffan Eriksson och som vice ordförande Jan Gertz. Irena Lundberg kvarstår som sekreterare.
§5 Föreningens firma tecknas av ordföranden Staffan Eriksson, 481030-1095. Till kassör
och firmatecknare för föreningens plusgiro och eventuella bankkonton omvaldes Mats
Lundgren, 500324-0099.
§6 Mats Lundgren omvaldes att även 2015 vara ansvarig för föreningens hemsida.
§7 Föreningen förklarade sig härmed konstituerad.
§8 I redaktionen för föreningens tidning ingår ansvarige utgivaren Björn Rydberg samt
Ingela Westerberg, med särskilt ansvar för tidningens redigering och formgivning.
I redaktionen ingår också Ann Söderström som deltar med annonsutformningsassistans.
§9 Björn Rydberg avgick på egen begäran från posten som sammankallande i valberedningen. Kvar i valberedningen är Agneta Collberg-Nordemo och som ny sammankallande valdes Urban Hasselström.

§10 Årsmötets uppdrag till styrelsen blev att fortsätta leva upp till föreningens och nu även
med Gröna Öns ändamål. Uppgifter i övrigt blir att fullfölja redan påbörjade frågor som
omnämnts i verksamhetsberättelsen ( vildsvinsjakt, presentation av och försök att påverka
kommunens kommande program för införande av fiberkablar). Årsmötet önskade också
tätare förbindelser med färjan kvälls- och nattetid. Ordföranden kallar innan sommaren
gått till ända styrelsen och chefredaktören till planeringsmöte där arbetsinriktningen
samt ansvars- och arbetsfördelningen inom styrelsen för verksamhetsåret fastställs.
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