
 

 

 

 
Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2010 
söndagen den 21 februari kl. 18 i Hembygdsgården 
 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
 
Hembygdslagets ordförande, Anders Sahlén, hälsade medlemmarna välkomna till 2010 års 
stämma. Ca 20 medlemmar var närvarande. 
 
 
§ 2. Val av ordförande för mötet 
 
Till mötesordförande valdes Anders Sahlén. 

 
 
§ 3. Val av ordförande för punkten ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Till ordförande för punkt 11 valdes Jan Gertz. 
 
 
§ 4. Val av sekreterare för mötet 
 
Hembygdslagets sekreterare, Jan Bystedt, valdes till mötessekreterare. 
 
 
§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Seth Björk och Christer Svanberg valdes. 
 
 
§ 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av 
dagordningen 
 
Ordföranden beklagade att revisionsberättelsen inte bilagts kallelsen. Mötet godkände trots 
detta utlysningen och godkände därefter dagordningen. 
 
 
§ 7. Verksamhetsberättelse för 2009 
 
Verksamhetsberättelsen hade bifogats kallelsen. Anders Sahlén nämnde att 
verksamhetsberättelsen inte tog upp hembygdslagets deltagande i länsförbundets årsstämma.  
 



 

 

 
Han föreslog att verksamhetsberättelsen inte ändras, utan att nedanstående text infogas i 
protokollet från dagens möte: 
 
Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 2009 på Sånga-Säby den 28 mars 
arrangerades av hembygdsföreningarna i Ekerö kommun. Vår förening representerades av 
Anders Sahlén, Agneta Collberg och Gunnar Axe. Vi bidrog med en lyckad utställning på 
Sånga-Säby samt med bröd från bagarstugan och guidning för deltagare som valde att göra en 
utflykt till Munsö och Adelsö. 
 
Detta godtogs av stämman. 
 
 
§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2009 
 
Resultat- och balansräkningen hade bifogats kallelsen. Kassören nämnde att föreningens 
överskott för år 2009 blev 3.250 kr. och att tillgångarna uppgår till ca 88.000 kr. 
Hembygdslaget hade för 2009 fått ett verksamhetsbidrag på 6000 kr. från Ekerö kommun. 
 
 
§ 9. Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av Seth Björk. Förvaltningen hade skötts på ett korrekt sätt 
och styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2009. 
 
 
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2009 
 
Mot bakgrund av revisorernas berättelse fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen för 
år 2009.  
 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Jan Gertz tog över som ordförande för denna punkt. Han efterfrågade synpunkter på 2009 års 
förvaltning, men ingen hade något att anföra. Stämman beviljade därefter styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2009. 
 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter 
 
Valberedningens förslag, som föredrogs av Jan Gertz, var omval för åren 2010-2011 av 
Anders Sahlén, KV Jacobson, Göran Lindblad. Mats Lundgren hade avsagt sig att vara 
ordinarie ledamot, men önskade fortsätta som suppleant. Som ny ordinarie ledamot för åren 
2010-2011 föreslogs Siri Lundmark, som under 2009 varit suppleant. Stämman röstade i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 



 

 

 
Övriga tre ordinarie styrelseledamöter, Jan Bystedt, Agneta Collberg och Per Lundstedt, 
kvarstår under 2010. 
 
§ 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 
 
Valberedningen föreslog omval av Anders Sahlén. Stämman följde förslaget och valde 
således Anders till ordförande för 2010. 
 
 
§ 14. Val av styrelsesuppleanter 
 
Suppleanterna Bengt Magnusson och Eva Karlström Elouard hade meddelat att de lämnar 
styrelsen. Eva kommer dock att fortsätta att arbeta med örtagården. Valberedningens förslag 
till suppleanter för 2010 var Gunnar Axe (omval), Mats Lundgren (som går från ordinarie 
ledamot till suppleant), samt nyval av Christina Qviberg och Lars-Olof Skedinger. Stämman 
följde valberedningens förslag. 
 
 
§ 15. Val av revisorer 
 
Valberedningen föreslog omval av Seth Björk och Hans Dellrud för år 2010. Båda valdes av 
stämman. 
 
 
§ 16. Val av revisorssuppleanter 
 
Valberedningen föreslog omval av Lars Carlsson och Lena Collberg för år 2010. Båda valdes 
av stämman. 

 
 
§ 17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen 
 
Stämman gav valberedningen förnyat förtroende. Under det kommande verksamhetsåret 
utgörs den således av Ingrid Collberg, Britta Ekman och Jan Gertz (sammankallande). 

 
 
§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2010 
 
Verksamhetsplanen för 2010 presenterades av Anders Sahlén. Vårens kursprogram har 
skickats ut till medlemmarna. Hembygdsdagen firas i år den 8 augusti och har temat Alsnö 
hus och Alsnö möte. Ett antal ideér till höstens kursprogram presenterades också. Lene Wallin 
driver caféet i Uppgården under tiden 1 maj till 30 september. Uppgårdsområdet kommer att 
hägnas in för att stoppa vildsvinen. Gräsmattan ska sedan återställas efter de skador 
vildsvinen orsakat. Flera reparationsåtgärder är aktuella för Uppgårdens byggnader. 
Städdagar, då alla medlemmar är välkomna att hjälpa till, blir det i år den 25 april och 3  



 

 

 
oktober. Renoveringsgruppen behöver hjälp av medlemmarna med renovering av dynor och 
täcken. 
 
 
Jan Gertz ställde en fråga om de foton från revyn ”Den gröna ön” som finns på 
Uppgårdsvinden. I verksamhetsplanen infördes att hembygdsslaget ska ta hand om fotona på 
bästa sätt. 
Verksamhetsplanen godkändes därefter av stämman och kommer att finnas tillgänglig på 
föreningens hemsida. 
  
  

§ 19. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2010 
 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 100 kr. Förslaget antogs av stämman. 
Ordföranden framlade därefter budgetförslaget för 2010. Det ligger nära utfallet för 2009. 
Stämman fastställde budgeten, som balanserar på 75.000 kr. 
 
 
§ 20. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner 
 
Styrelsen föreslog att kallelsen till årsmötet förenklas genom att vissa dokument publiceras på 
hemsidan i stället för att läggas i kuvertet med kallelsen. Detta skulle innebära en besparing 
för hembygdslaget. Styrelsen föreslog att ett tillägg (angivet med fetstil nedan) görs i 
stadgarna, så att § 5 andra stycket får följande lydelse: 
--- 
Skriftlig kallelse till årsmöte tillställs medlemmarna senast två veckor före mötet. Kallelsen 
innehåller förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse. 
Alternativt kan verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse publiceras på föreningens hemsida senast två veckor före årsmötet. 
--- 
Förslaget antogs enhälligt sedan styrelsen lovat att de som hör av sig i samband med kallelsen 
kommer att få de nämnda dokumenten på papper.  
De reviderade stadgarna kommer snarast att publiceras på hembygdslagets hemsida.  
 
Ingen motion hade lämnats in.  
 
 
§ 21. Övriga frågor 
 
Jan Gertz påpekade att KV Jacobson behöver stöd i museiverksamheten. Styrelsen kommer 
att på olika sätt försöka få någon intresserad medlem att ställa upp. 
Christer Svanberg föreslog att föreningen ska kontakta kommunen och begära att Ekeröbladet 
ska nämna hembygdslaget och ge en länk till hemsidan. Förslaget godtogs. 
Jan Gertz undrade om inte hembygdslaget borde samarbeta med Ekerö-Munsö 
hembygdsförening när det gäller museiverksamheten. Efter en längre diskussion 
konstaterades att det inte fanns förutsättningar för ett sådant samarbete, eftersom den 
föreningen inte har något museum. 



 

 

 
KV Jacobson hade under förberedelserna för länsförbundets årsstämma träffat de andra 
hembygdsföreningarna i Ekerö och tyckte att vi kanske skulle öka kontakten med dessa. Han 
förslog att vi skulle besöka Lovö hembygdsförening i höst. 
Ett annat förslag var att inbjuda de övriga föreningarna till hembygdsdagen. 
 
Christer Svanberg föreslog att hembygdslaget skulle delta i kaféverksamheten i Ekebyhovs 
slott för att på så sätt sprida kunskap om Adelsö. 
Styrelsen kommer att undersöka förutsättningarna för deltagande på Ekebyhovs slott samt 
överväga de ovan nämnda förslagen om ökad information och ökade kontakter med andra 
föreningar. 
 
 
§ 22. Årsmötets avslutande 
 
Mötesordföranden tackade de närvarande och avslutade det egentliga årsmötet. 
 
Efter en paus med ”kaffe och smörgås” visade Anders Sahlén och Göran Lindblad bilder ur 
några Adelsöbors album. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                 Justeras 
 
 
 
Jan Bystedt                                       Seth Björk                        Christer Svanberg 


