Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2011
söndagen den 20 februari kl. 18 i Hembygdsgården
§ 1. Årsmötets öppnande
Hembygdslagets ordförande, Anders Sahlén, hälsade medlemmarna välkomna till 2011 års
stämma. Ca 35 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
Meg och Christer Karlson valdes.

§ 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av
dagordningen
Mötet fann att utlysningen skett stadgeenligt och godkände därefter dagordningen.
En nyhet för i år var att verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen samt revisorernas
berättelse inte skickades ut med kallelsen, utan i stället publicerades på föreningens hemsida.
Detta förfarande, som möjliggjordes av den stadgeändring som beslutades på årsmötet 2010,
innebär en besparing betr. kopiering, porto och arbetsinsats. Kopior av de nämnda handlingarna
fanns att tillgå i möteslokalen.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2010
Verksamhetsberättelsen finns på hembygdslagets hemsida. Sekreteraren kommenterade den helt
kort. Stämman godtog därefter verksamhetsberättelsen för år 2010.

§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2010
Resultat- och balansräkningen finns på hembygdslagets hemsida. Kassören nämnde att
föreningens inkomster för 2010 uppgick till ca 70.000 kr, medan utgifterna belöpte på ca
95.000 kr, dvs. föreningen gick back ca 25.000 kr. under 2010. Orsaken var några relativt stora
engångsutgifter: grindar till Uppgårdens nya staket, tak till båten, renovering av ugn och
skorsten i bagarstugan samt skärmutställningen till hembygdsdagen.

§ 9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Seth Björk. Förvaltningen hade skötts på ett korrekt sätt och
styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2010.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2010
Mot bakgrund av revisorernas berättelse fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen för
år 2010.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Jan Gertz tog över som ordförande för denna punkt. Han efterfrågade synpunkter på 2010 års
förvaltning, men ingen hade något att anföra. Stämman beviljade därefter styrelsen
ansvarsfrihet för år 2010.

§ 12. Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag, som föredrogs av Jan Gertz, var omval för åren 2011-2012 av Jan
Bystedt, Agneta Collberg och Per Lundstedt. Stämman röstade i enlighet med valberedningens
förslag.
Övriga fyra ordinarie styrelseledamöter: K V Jacobson, Göran Lindblad, Siri Lundmark och
Anders Sahlén kvarstår under 2011.

§ 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Valberedningen föreslog omval av Anders Sahlén. Stämman följde förslaget och valde således
Anders till ordförande för år 2011.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till suppleanter för år 2011 var omval av Gunnar Axe, Mats Lundgren,
Christina Qviberg och Lars Skedinger. Stämman följde valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisorer
Valberedningen föreslog som ordinarie revisorer för år 2011 Seth Björk (omval) och Eva
Holmberg (nyval). Båda valdes av stämman.

§ 16. Val av revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog som revisorssuppleanter för år 2011 Madeleine Wallin (nyval) och
Eva Wiklund (nyval). Båda valdes av stämman.

§ 17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
Jan Gertz (sammankallande) och Titti Ekman fick förnyat förtroende. Till ny ledamot efter
Ingrid Collberg, som avsagt sig, valdes Seth Björk.

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2011
Verksamhetsplanen för 2011 presenterades av Anders Sahlén. Vårens kursprogram har redan
skickats ut till medlemmarna. Ev. tillkommer en utflykt till Björkö, en resa till Mariefred och en
kyrkogårdsinventering. Hembygdsdagen firas i år den 14 augusti och har temat ”Gamla
arbetsmetoder”. Ett antal ideér till ämnen för höstens kursprogram presenterades också, ex.vis
vandring på Kurön, präster på Adelsö och skolans utveckling på Adelsö. Potatisprovning och
tomteverkstad blir det givetvis även i år. Bakningsdagar anordnas både vår och höst.
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 17 april och strax
efter caféets stängning i höst.

Verksamhetsplanen godkändes av stämman och kommer att finnas tillgänglig på föreningens
hemsida.

§ 19. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2011
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 100 kr. Förslaget antogs av stämman.
Ordföranden framlade därefter budgetförslaget för 2011, som stämman enhälligt fastställde.
Ordföranden påpekade, mot bakgrund av vad som framkommit under § 8 ovan, att budgeten
långsiktigt inte är i balans. En höjning av medlemsavgiften, kanske till 150 kr, blir troligen
nödvändig för år 2012. Ett förslag från styrelsen om höjd avgift kommer att biläggas kallelsen
till årsmötet 2012.

§ 20. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner
Inget styrelseförslag och ingen motion fanns att behandla.

§ 21. Övriga frågor
Stugfogdar. Valberedningen hade åtagit sig att föreslå nya stugfogdar för Uppgården efter Seth
och Marianne Björk, som avsagt sig. Valberedningens förslag var Christina (Stintan) Qviberg
och Nils Wernersson. Årsmötet utsåg tacksamt Stintan och Nils till nya stugfogdar.
Jan Gertz berättade att Ekerö kommun håller ett möte om näringslivsfrågor på Adelsö på
tisdag kväll. Seth Björk meddelade att han kommer att delta.
Christer Svanberg undrade om något ska göras åt den dåliga akustiken i Hembygdsgården.
Lars-Erik Udd meddelade att kyrkan redan har beställt en ljudanläggning som ska förbättra
situationen.
Christer Svanberg undrade vad som görs för att få fler yngre medlemmar i hembygdslaget.
Ordföranden svarade att tomteverkstan lockar många barn, men att det är svårt att få personer i
yrkesverksam ålder att engagera sig i det vanliga föreningsarbetet, troligen är förklaringen
tidsbrist.
Christer Karlson omnämnde att Bo Stolt, även känd som Bosse Båtdoktor, har en
tändkulemotor, som kanske kunde användas som kraftkälla och driva något på
hembygdsdagen. K V Jacobson föreslog hembygdslagets kvarn. Ordföranden tyckte att detta lät
intressant. Styrelsen tar upp frågan vid ett senare tillfälle.

§ 22. Årsmötets avslutande
Ordföranden överlämnade blommor till Seth och Marianne Björk samt till Ingrid Collberg som
tack för deras mångåriga arbete som stugfogdar resp. ledamot av valberedningen.
Därefter tackade ordföranden mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade det egentliga
årsmötet.
Efter en paus med ”kaffe och smörgås” berättade Ingeborg Borgenstierna från Nordiska museet
under rubriken ”Vättar, väsen och trolltyg – ett föredrag om folktro”.
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