Protokoll från Värna Adelsö årsmöte lördagen den 12 september 2020 på Festplatsen vid
Hovgården

Närvarande: Cirka 37 medlemmar

§1. Lennart Rydberg öppnade årsmötet.
§2. Till mötesordförande valdes Lennart Rydberg.
§3. Till sekreterare valdes Björn Rydberg.
§4. Till justerare/rösträknare utsågs Lasse Carlsson och Desirée Björk.
§5. Röstlängden godkändes i enlighet med den avprickning som Mats Lundgren gjort vid
ingången.
§6. Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes.
§.7 Kallelsen till mötet godkändes. Kallelsen hade meddelats på anslagstavlorna, genom
information i öns brevlådor, adelso.se, varna adelso.se och på Facebook inom den tid som
anges i stadgarna.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 2) föredrogs.
§9. Mats Lundgren föredrog den ekonomiska berättelsen med bokslut för 2019 (bilaga3),
som godkändes. Han konstaterade att ekonomin är god.
§10. Lars-Erik Udd föredrog revisionsberättelsen (bilaga 4). I enlighet med revisorernas
föreslag beslutades att resultat- och balansräkning fastställs. 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 2019.
§12. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Anders Gustafsson valdes till ordförande efter Lennart Rydberg som avsagt sig omval.
Följande omvaldes som ledamöter:
Anders Ellström
Jan Gertz

Stefan Wåhlin
Mats Lundgren
Lennart Rydberg
Maria Skedinger
Anders Gustafsson
Till nya styrelseledamöter valdes:
Barbro Stolt
Siri Lundmark
Andreas Gustafsson
§13. Lars Skedinger och Lars Erik Udd om valdes som revisorer, med Bernt Collin som
suppleant.
§14. Medlemsavgiften för 2021 fastställdes till 50 kronor.
§15. Barbro Carlsson, Göran Ageby och Christer Nordemo (sammankallande) valdes till
valberedning.
§16. Inga motioner hade inkommit.
§ 17. Årets Adelsöbor, Ingrid och Olle Weslien mottog diplom och blommor. Lennart Rydberg
föredrog styrelsens motivering.
§18. Vad gäller verksamheten för 2020-21 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. Följande frågor diskuterades särskilt:
O Anders Gustafsson rapporterade om den framgångsrika kampen mot kyrkans planer på att
sälja Hembygdsgården, som nu kommer att tas över av Ekerö Bostäder. Peter Östergren och
Stefan Wåhlin, som båda sitter i Ekerö bostäders styrelse, redogjorde för vad som nu händer.
O Stefan Wåhlin redogjorde för alla turer kring Munsö skola. Trots Ekeröalliansens planer på
att lägga ned hela skolan helt räddades förskolan och klasserna 1 och 2 tack vare framför allt
föräldrarnas protester. Värna Adelsö har aktivt stött föräldrarna. Desirée Björk
kompletterade informationen.
O Jan Gertz redogjorde för de störande skjutningarna vid Hässlesand på Munsö. Värna
Adelsös anmälan till kommunen är ännu inte behandlad. Värna Adelsö ska fortsätta att ligga
på kommunens miljönämnd. Joshua Mehr och Stintan Qviberg med flera vidimerade att
bullret från skjutningarna är mycket störande för både människor och djur. Desirée Björk
lovade att ta upp frågan i kommunen.

O Björn Rydberg informerade om att Adelsö Butik från och med 1 juli i år är officiellt
utlämningsställe för Postnord. Under sommaren har de lämnat ut cirka 10 paket om dagen.
Men det framkom på mötet att vissa paket fortfarande hamnar i Tappström. Värna Adelsö
ska på lämpligt sätt ta upp frågan med Postnord
O Bernt Collin tog upp den trafikfarliga grop som har uppkommit vid kyrkan i samband med
den nya beläggningen på vägen. Värna Adelsö ska ta upp detta med Trafikverket.
O Frågan om vad som hänt med Vikingabiblioteket diskuterades. Värna Adelsö konstaterade
att ansvaret för biblioteket ligger hos kommunen. Frågan ska tas upp senare av styrelsen.
§20. I samband med avslutningen av mötet avtackades Lennart Rydberg av Anders
Gustafsson och Mats Lundgren.
Vid protokollet:

Justeras:

Björn Rydberg

Lasse Carlsson

Lennart Rydberg, mötesordförande

Desirée Björk

