
    

  

 

 

 

Protokoll från Värna Adelsö årsmöte lördagen den 8 juni 2019 i Pannrummet, Stenby 

Närvarande: Cirka 45 medlemmar 

 

§1. Lennart Rydberg öppnade årsmötet. 

§2. Till mötesordförande valdes Lennart Rydberg. 

§3. Till sekreterare valdes Björn Rydberg. 

§4. Till justerare/rösträknare utsågs Barbro Carlsson och Christer Nordemo 

§5. Röstlängden godkändes i enlighet med den avpricknings som Mats Lundgren gjort vid 

ingången. 

§6. Föredragningslistan(bilaga 1)godkändes. 

§.7 Kallelsen till mötet godkändes. Kallelsen hade meddelats på anslagstavlor, i Adelsönytt 

och på Facebook inom den tid som anges i stadgarna. 

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse(bilaga 2)föredrogs. Frågan om att göra Butiken till 

paketombud verkar ha tagit en ny vändning.  

O Lennart Mattsson redogjorde för sin brevväxling med Postnord. Därvid har framkommit 

att det nu förefaller som om Postnord håller på att backa och kommer att medge 

paketutlämning i Adelsö Butik. 

§9. Mats Lundgren föredrog den ekonomiska berättelsen med bokslut för 2018(bilaga3), 

som godkändes. Han konstaterade att ekonomin är god- 

§10. Lars 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. 

§11. I enlighet med revisorernas förslag godkändes förslagen till verksamhetsberättelse och 

bokslut samt beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2018.  

 

 

 

 



 

§12. 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 

Anders Gustafsson 

Lotta Person nyvaldes som ledamot. 

Anna Nagorna  hade valt att lämna styrelsen- 

§13. Lars Skedinger och Lars Erik Udd om valdes till revisorer, med Bernt Collin som 

suppleant. 

§14. Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 50 kronor. 

§16. Barbro Carlsson och Christer Nordemo (sammankallande) valdes till valberedning. 

§17.  Beryl Kornhill hade väckt två motioner. 

Den ena(bilaga 5) handlade om att tydliga anslag bör sättas upp på ön när det är 

eldningsförbud. Det konstaterades att Värna Adelsö (genom Mats Lundgren) satte upp 

sådana skyltar lite var stans på ön förra sommaren. Frågan ska vara under bevakning även i 

år om det blir en torr sommar. Mötet ansåg också att frågan om eldningsförbud bör tas upp 

inom föreningsrådet i samband med föreningarnas underhåll av vandringsleden”. Därmed 

ansågs motionen besvarad. 

I den andra motionen (bilaga6) föreslogs att det bör ligga en reservfärja i beredskap vid 

Adelsö färjeläge. Så var fallet förr. Här konstaterades att det viktiga är att eventuella avbrott 

blir korta.  Tilläggas kan att nuvarande färjepersonal inte är behörig att köra en reservfärja 

utan lina. Vi får nöja oss med en reservfärja från Slagsta. Med detta ansågs motionen 

besvarad. 

§18. Vad gäller verksamheten för 2019 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. 

§19. Ann Söderström och Lasse Carlsson fick ett särskilt tack för sina betydelsefulla insatser 

för Adelsönytt. 



§ 20. Årets Adelsöbor, Stintan och Nils Wernersson, presenterades, Lennart Rydberg 

föredrog styrelsens motivering. 

 

§21. Följande frågor diskuterades särskilt: 

O Anders Gustafsson rapporterade om vildsvinsläget. En samlad jakt bör eftersträvas. Anders 

har haft kontakter med Mälaröarnas Jaktvårdskrets.  

O I enlighet med beslutet på förra årsmötet har problemen med bussbytet vid Sjöängen 

tagits upp med Arriva. Anders rapporterade att Arriva lovat att successiv avskaffa bussbytet.   

O Jan Gertz redogjorde för kontakter med kommunen om olägenheterna på Adelsö med 

lerduveskyttet i Hässelesand. Kommunen har hittills varit ointresseera av att gör något åt 

problemet. Värna Adelsö ska skriva till kommunen. 

O Mats Lundgren redogjorde för medlemsläget 

O Anders Gustafsson redogjorde för turerna kring Hembygdsgården. Kyrkan vill sälja 

Hembygdsgården till en privatperson. Men är ärendet nyligen behandlades i 

kyrkofullmäktige blev frågan återremitterad.  

§22. Därefter avslutade Lennart Rydberg årsmötet. 

Vid protokollet:                                                                               Justeras: 

                                                                    

Björn Rydberg                                                                                  Barbro Carlsson 

 

Lennart Rydberg, mötesordförande                                           Christer Nordemo 

 

 


