Protokoll från Värna Adelsö årsmöte lördagen den 9 juni 2018 i Pannrummet, Stenby
Närvarande: 44 medlemmar
Årsmötets föregicks av en utfrågning på temat ”Att handla, äta och dricka på Adelsö”.
Anders Hellström frågade ut Marja Conradsson, Nebi Bulduk, Lene och Conny Wallin.

§1. Lennart Rydberg öppnade årsmötet.
§2. Till mötesordförande valdes Lennart Rydberg.
§3. Till sekreterare valdes Björn Rydberg.
§4. Till justerare/rösträknare utsågs Britta Söderström och Nils Vernersson.
§5. Röstlängden godkändes i enlighet med den avpricknings som Mats Lundgren gjort vid
ingången.
§6. Föredragningslistan(bilaga 1)godkändes.
§.7 Kallelsen till mötet godkändes. Den hade skett på anslagstavlor, Adelsönytt och på
Facebook inom den tid som anges i stadgarna.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse(bilaga 2)godkändes. Lennart Rydberg rapporterade om
följande frågor som styrelsen arbetat med:
O Ombud för Postnord i Adelsö Butik
O Fler färjeturer, särskilt en tur 23.30
O Skrivelse till kommunen om Adelsö förskola
O Allemansrätten i Båtsviken
O Vildsvinsplågan
O Kritik mot avskaffandet av grovsopsinsamlingen
O Särskilt diskuterades problemen med bussbytet vid Sjöängen. Efter en försöksvotering
konstaterades att en majoritet på mötet ansåg att en direktbuss till Adelsö är att föredra.
Detta ska framföras till SL/Arriva.
§9. Årets Adelsöbo Ubbe Hasselström presenterades. Lennart Rydberg föredrog styrelsens
motivering. Ubbe tackade för utmärkelsen.
§10. Mats Lundgren föredrog den ekonomiska berättelsen med bokslut för 2017(bilaga3),
som godkändes.
§11. Lennart Skedinger föredrog revisionsberättelsen(bilaga 4). I enlighet med revisorernas
föreslag beslutades att resultat- och balansräkning fastställdes. Revisorerna föreslog att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§13 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Lennart Rydberg omvaldes till ordförande. Följande omvaldes som ledamöter:
Anders Ellström
Jan Gertz
Mats Lundgren
Maria Skedinger
Stefan Wåhlin
Till nya suppleanter valdes:
Anders Gustafsson
Anna Nagorna
Anita Björk och Staffan Eriksson hade valt att lämna styrelsen§14. Lars Skedinger och Lars Erik Udd om valdes till revisorer, med Bernt Collin som
suppleant.
§15. Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 50 kronor.
§16. Ubbe Hasselström och Göran Ageby omvaldes som valberedning.
§17. Inga motioner förelåg
§18. Vad gäller verksamheten för 2018 konstaterade ordföranden att Värna Adelsö kommer
att fortsätta att arbeta i enlighet stadgarna för att värna Adelsös natur och kultur samt
främja möjligheterna att bo och arbeta på ön med respekt för miljön.
§18. Inga övriga frågor förelåg.
§19. Anita Björk och Staffan Eriksson avtackades för sitt arbete i styrelsen. Ann Söderström,
Christer Svanberg och Lasse Carlsson fick ett särskilt tack för sina betydelsefulla insatser för
Adelsönytt.
Därefter avslutade Lennart Rydberg årsmötet.
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