
      

 

 

 
Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2015 
söndagen den 22 februari kl. 18 i Hembygdsgården 
 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
 
Hembygdslagets ordförande, Lars Skedinger, hälsade välkommen till 2015 års stämma. 
Närmare 30 medlemmar närvarade. 
 
 
§ 2. Val av ordförande för mötet 
 
Till mötesordförande valdes hembygdslagets ordförande Lars Skedinger. 
 
 
§ 3. Val av ordförande för punkten ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Till ordförande för punkt 11, ansvarsfrihet för styrelsen, valdes Jan Gertz. 
 
 
§ 4. Val av sekreterare för mötet 
 
Hembygdslagets sekreterare, Jan Bystedt, valdes till mötessekreterare. 
 
 
§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Jan Gertz och Anders Sahlén utsågs. 
 
 
§ 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 ovan nämnda handlingarna fanns även att tillgå i möteslokalen. 
Mötet fann att utlysningen skett stadgeenligt och godkände därefter dagordningen. 
 
 
 
 



      

 

 
§ 7. Verksamhetsberättelse för 2014 
 
Medlemmarna hade haft möjlighet att ta del av verksamhetsberättelsen för 2014 på 
hembygdslagets hemsida. Ordföranden sammanfattade helt kort verksamhetsberättelsen och 
konstaterade att hembygdslagets verksamhet under 2014 varit både varierande och 
omfattande. 
 
 
§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2014 
 
Medlemmarna har kunnat ta del av resultat- och balansräkningen för år 2014 på 
hembygdslagets hemsida. Ordföranden framhöll att föreningen har en betryggande finansiell 
ställning. Stämman godtog därefter resultat- och balansräkningen.  
 
 
§ 9. Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Seth Björk. Förvaltningen hade skötts utan 
anmärkning och styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2014. 
 
 
§ 10. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkning för 2014 
 
Mot bakgrund av revisorernas berättelse fastställde årsmötet verksamhetsberättelsen samt 
resultat- och balansräkningen för år 2014. 
 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Jan Gertz tog över som ordförande för denna punkt. Han efterfrågade synpunkter på 2014 års 
förvaltning, men ingen hade något att anföra. Stämman tillfrågades då om den var beredd att 
ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2014, vilket beviljades. 
 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter och hedersledamot 
 
Valberedningens förslag föredrogs av Jan Gertz. Valberedningen föreslog Maja Bergquist till 
ny ordinarie ledamot för åren 2015-2016 efter Jan Bystedt, som på egen begäran lämnar 
styrelsen. Agneta Collberg och Per Lundstedt föreslogs bli omvalda för samma period. 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 
De övriga ordinarie ledamöterna Göran Lindblad, Siri Lundmark, Stintan Qviberg samt Lars 
Skedinger är redan utsedda för åren 2014-2015.   
I styrelsen ingår därutöver K V Jacobson som ständig hedersledamot.  
 
 



      

 

 
§ 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 
 
Valberedningen föreslog omval av Lars Skedinger som hembygdslagets ordförande. Stämman 
gillade förslaget och valde Lars till ordförande för år 2015. 
 
 
§ 14. Val av styrelsesuppleanter 
 
Valberedningens förslag var omval av Gunnar Axe, Mats Lundgren och Anders Ellström, 
samt nyval av Stefan Qviberg. Stämman följde valberedningens förslag och valde Gunnar, 
Mats, Anders och Stefan till suppleanter för år 2015. 

 
 
§ 15. Val av revisorer 
 
Som ordinarie revisorer för år 2015 föreslog valberedningen omval av Seth Björk och Eva 
Björk (tidigare 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 förklarade sig villiga att fortsätta 
sina uppdrag och fick förnyat förtroende av stämman. Jan Gertz föreslog Jan Bystedt till ny 
medlem av valberedningen, vilket godkändes av stämman.   
 
 
§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2015 
 
Verksamhetsplanen för 2015 presenterades översiktligt av ordföranden. 
Vårens kursprogram hade skickats ut till medlemmarna med kallelsen till årsmötet.  
Hembygdsdagen firas i år söndagen den 9 augusti. 
Ett antal ideér till ämnen för höstens kursprogram presenterades: Adelsö socken, Sättra och 
Tofta holmar. Dessutom blir det som alltid bakningsdagar, jultallrik och tomteverkstad.  
Lars beskrev också några för året aktuella arbetsuppgifter. Ett större arbete, som kommer att 
utföras av en byggfirma, gäller magasinet, vars tak måste renoveras. En skadad timmerstock 
ska också bytas ut. Hänsyn ska tas till magasinets kulturhistoriska värde. Magasinet ska även 
rödfärgas och få vindskivorna tjärade. 
I trädgården fortsätter förnyelsen av växterna. Visningskupan ska göras i ordning under 
våren och förses med ett bisamhälle. 
 



      

 

 
I mangårdsbyggnaden storstädas vinden och entrédörren kommer att målas. 
Arkivering av dokument och bilder fortsätter. 
Verksamhetsplanen godkändes av stämman och finns i sin helhet tillgänglig på föreningens 
hemsida. 

 
 
§ 19. Fastställande av budget för 2015 
 
Ordföranden framlade därefter budgetförslaget för 2015, som stämman enhälligt fastställde. 
Budgeten kommer att finnas tillgänglig på hembygdslagets hemsida. 
 
 
§ 20. Fastställande av medlemsavgift för 2016 
 
Medlemsavgiften för 2015 hade redan fastställts vid förra årets stämma. Eftersom föreningens 
ekonomi är god föreslog ordföranden oförändrad medlemsavgift om 100 kr för år 2016. 
Stämman godtog förslaget. 
 
 
§ 21. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner 
 
Inget styrelseförslag, ej heller någon motion, fanns att behandla.  
 
 
§ 22. Övriga frågor 
 
Avtackning. Jan Bystedt, som invaldes som ordinarie ledamot i styrelsen år 2005 och som 
varit hembygdslagets sekreterare i tio år hade, som nämnts ovan, avböjt omval. Lars tackade 
honom för de gångna åren. 
 

 
§ 23. Årsmötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade de formella förhandlingarna. 
Efter en kortare kaffepaus höll Anders Sahlén ett uppskattat kåserande föredrag under 
rubriken ”Beredskapstiden på Adelsö”. De kvinnliga flygspanarna, ”Tornsvalorna”, 
uppmärksammades särskilt. I förberedelserna inför föredraget hade Anders haft hjälp av Britt 
Björk, som tyvärr var förhindrad att delta denna kväll. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                 Justeras                              Justeras 
 
 
 
Jan Bystedt                                       Jan Gertz                           Anders Sahlén 


