Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2012
söndagen den 19 februari kl. 18 i Hembygdsgården
§ 1. Årsmötets öppnande
Hembygdslagets ordförande, Anders Sahlén, hälsade medlemmarna välkomna till 2012 års
stämma. Ca 25 medlemmar närvarade.

§ 2. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes hembygdslagets ordförande 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
Monika Hall och Stefan Wåhlin valdes.

§ 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av
dagordningen
Kallelse, förslag till dagordning samt inbetalningskort för medlemsavgiften hade skickats till
medlemmarna per post. Övriga obligatoriska årsmöteshandlingar, dvs. verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse hade publicerats på Hembygdslagets
hemsida. Kopior av de nämnda handlingarna fanns även att tillgå i möteslokalen.
Mötet fann att utlysningen skett stadgeenligt och godkände därefter dagordningen.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2011
Medlemmarna hade haft möjlighet att ta del av verksamhetsberättelsen för 2011 såväl på
hembygdslagets hemsida som vid dagens möte. Ingen hade någon fråga eller kommentar och
stämman kunde godta verksamhetsberättelsen för år 2011.

§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2011
Medlemmarna har kunnat ta del av resultat- och balansräkningen för år 2011 på
hembygdslagets hemsida. Kassören nämnde att föreningens resultat för 2011 visade ett
överskott på drygt 9.000 kr. Stämman godtog därefter resultat- och balansräkningen.

§ 9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av sekreteraren, eftersom ingen av revisorerna var närvarande.
Förvaltningen hade skötts utan anmärkning och styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2011.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2011
Mot bakgrund av revisorernas berättelse fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen för
år 2011.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Jan Gertz tog över som ordförande för denna punkt. Han efterfrågade synpunkter på 2011 års
förvaltning, men ingen hade något att anföra. Stämman beviljade därefter styrelsen
ansvarsfrihet för år 2011.

§ 12. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag, som föredrogs av Jan Gertz, var omval för åren 2012-2013 av de
ordinarie ledamöterna Göran Lindblad, Siri Lundmark, Anders Sahlén samt nyval som
ordinarie ledamot av suppleanten Lars Skedinger. Stämman röstade i enlighet med
valberedningens förslag.
Jan Bystedt, Agneta Collberg och Per Lundstedt är redan utsedda för åren 2011-2012.

§ 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Valberedningen föreslog omval av Anders Sahlén. Stämman gillade förslaget och valde således
Anders till ordförande för år 2012.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag var omval av Gunnar Axe, Mats Lundgren och Christina Qviberg samt
nyval som suppleant av K V Jacobson, som tidigare varit ordinarie ledamot, men vill trappa ner.
Stämman följde valberedningens förslag och valde samtliga för år 2012.

§ 15. Val av revisorer
Som ordinarie revisorer för år 2012 föreslog valberedningen omval av Seth Björk och Eva
Holmberg. Båda valdes av stämman.

§ 16. Val av revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval av revisorssuppleanterna Madeleine Wallin och Eva Wiklund
för ett år. Båda valdes av stämman.

§ 17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
Jan Gertz (sammankallande), Britta Ekman och Seth Björk fick förnyat förtroende.

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2012
Verksamhetsplanen för 2012 presenterades av Anders Sahlén. Vårens kursprogram har redan
publicerats på www.adelsö.se. Ev. tillkommer en båtresa till Mariefred. Ett antal ideér till
ämnen för höstens kursprogram presenterades också, ex.vis kyrkogårdsinventering, präster på
Adelsö, potatisprovning och tomteverkstad. Bakningsdagar anordnas både vår och höst.
Anders beskrev också ett tiotal aktuella arbetsuppgifter i Uppgården, museet och trädgården.
Lene (Madeleine) Wallin driver caféet i Uppgården under tiden 1 maj till 30 september.
Städdagar, då alla medlemmar är välkomna att hjälpa till, blir det i år den 22 april och strax
efter caféets stängning i höst.
Hembygdsdagen firas den 12 augusti och har temat ”Gamla arbetsredskap”.
Verksamhetsplanen godkändes av stämman och kommer att finnas tillgänglig på föreningens
hemsida.

§ 19. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2012
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 100 kr. Förslaget antogs av stämman.
Ordföranden framlade därefter budgetförslaget för 2012, som stämman enhälligt fastställde.
Budgeten kommer att finnas tillgänglig på hembygdslagets hemsida.

§ 20. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner
Inget styrelseförslag, ej heller någon motion fanns att behandla.

§ 21. Övriga frågor
Stugfogdar. Christina (Stintan) Qviberg och Nils-Erik Vernersson fortsätter med sitt viktiga
uppdrag som stugfogdar för Uppgården.
Uppvaktning av KV Jacobson (innan de egentliga förhandlingarna inleddes). Ordföranden i
Adelsö föreningsråd, Ove Wallin, gratulerade K V Jacobson med anledning av att denne fyllt
85 år. Sedan Ove framhållit K V:s mycket långa insats för Adelsös föreningsliv överlämnade
han som gåva 50 träd i Vi-skogen.

§ 22. Årsmötets avslutande
Ordföranden avslutade de formella förhandlingarna och lämnade ordet till två företrädare för
”Gröna ön Adelsö”: Cathrine Abrahamsson och Ingela Westerberg. De beskrev idén bakom
initiativet, som är ett samarbete mellan företagare som vill främja miljö och turism på ön. Man
vill ge världsarvet Hovgården en central roll och vill gärna samarbeta med Hembygdslaget, bl.a.
rörande skyltar som kort kan berätta för besökare om Adelsö under forntid, medeltid och 1900tal. Ett informationsmöte anordnas i ”Pannrummet” den 24 mars kl. 16. Adelsös hemsida
innehåller mer information om ”Gröna ön Adelsö”. Hembygdslaget förklarade sig intresserat av
ett framtida samarbete.
Gamla filmer från Adelsö. Efter en paus med ”kaffe och smörgås” visade och kommenterade
Agneta Collberg ett antal digitaliserade smalfilmer ur familjearkivet.
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