
      

 

 

 
Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2013 
söndagen den 17 februari kl. 18 i Hembygdsgården 
 
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
 
Hembygdslagets ordförande, Anders Sahlén, hälsade medlemmarna välkomna till 2013 års 
stämma. Ca 30 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 
 
Eeva Axe och Britta Ekman 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 2012 
 
Medlemmarna hade haft möjlighet att ta del av verksamhetsberättelsen för 2012 på 
Hembygdslagets hemsida. Ordföranden lyfte särskilt fram de nya kontrakt som skrivits om 
den utvidgade kaférörelsen i Uppgården och den inventering av Uppgårdsbyggnaderna som 
under 2012 gjordes av Länsmuseet. Inventeringen utgör grunden för planering av underhåll 
och förbättring av byggnaderna. Museimagasinet är i störst behov av åtgärder. Pengar till 
detta har sökts hos Länsstyrelsen. Ingen i publiken hade någon övrig fråga eller kommentar 
och stämman kunde godta verksamhetsberättelsen för år 2012.  
 
 
§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2012 
 
Medlemmarna har kunnat ta del av resultat- och balansräkningen för år 2012 på 
Hembygdslagets hemsida. Kassören nämnde att föreningens resultat för 2012 visade ett 
överskott på 23.000 kr. och föreningens ekonomi är mycket god. Stämman godtog resultat- 
och balansräkningen.  
 
 
§ 9. Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Seth Björk. Förvaltningen hade skötts utan 
anmärkning och styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2012. 
 
 
§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2012 
 
Mot bakgrund av revisorernas berättelse fastställde årsmötet resultat- och balansräkningen för 
år 2012.  
 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Jan Gertz tog över som ordförande för denna punkt. Han efterfrågade synpunkter på 2012 års 
förvaltning, men ingen hade något att anföra. Stämman beviljade därefter styrelsen 
ansvarsfrihet för år 2012. 
 
 
§ 12. Val av styrelseledamöter och hedersledamot 
 
Valberedningens förslag, som föredrogs av Jan Gertz, var omval för åren 2013-2014 av de 
ordinarie ledamöterna Jan Bystedt, Agneta Collberg och Per Lundstedt. Stämman röstade i 
enlighet med valberedningens förslag. 
 
 



      

 

 
Göran Lindblad, Siri Lundmark, Anders Sahlén och Lars Skedinger är redan utsedda för åren 
2012-2013. 
K V Jacobson, som under ca fyrtio år deltagit i styrelsearbetet, hade avsagt sig omval. 
Valberedningen föreslog att han skulle väljas till ständig hedersledamot av Hembygdslagets 
styrelse, vilket stämman beslutade med acklamation. 
 
 
§ 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 2013. 
 
 
§ 14. Val av styrelsesuppleanter 
 
Valberedningens förslag var omval av Gunnar Axe, Mats Lundgren och Christina Qviberg 
samt nyval av Anders Ellström. Stämman följde valberedningens förslag och valde samtliga 
till suppleanter för år 2013. 

 
 
§ 15. Val av revisorer 
 
Som ordinarie revisorer för år 2013 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 2013 
 
Verksamhetsplanen för 2013 presenterades av Anders Sahlén. Vårens kursprogram 
skickades ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet och omfattar bl.a. en 
visning med guide av Moderna museets Hilma af Klint-utställning. Ett antal ideér till ämnen 
för höstens kursprogram presenterades, ex.vis ett besök i gamla Stenby skola och en kväll 
om Grindbys historia. Bakningsdagar anordnas både vår och höst. 



      

 

 
Anders beskrev också ett antal aktuella arbetsuppgifter i Uppgården, museet och trädgården. 
Bidrag har sökts för renovering av museimagasinet, som bl.a. behöver ett bättre tak. 
Hembygdsdagen firas i år söndagen den 11 augusti. 
Verksamhetsplanen godkändes av stämman och kommer att finnas tillgänglig på föreningens 
hemsida. 
  

 
§ 19. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2013 
 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 100 kr. Förslaget antogs av stämman. 
Ordföranden framlade därefter budgetförslaget för 2013, 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 
 
Belöning av K V Jacobson. Ordföranden Anders Sahlén påminde oss om K V:s mångåriga 
insats för Hembygdslaget, och berättade att Hembygdslaget hos Sveriges hembygdsförbund 
hemställt att K V skulle tilldelas Hembygdsförbundets hedersnål med lagerkrans med följande 
motivering: 
 
Adelsö Hembygdslag är verksamt på Adelsö-Björkö i Mälaren med Världsarvet Hovgården-

Birka. 

Förutom av det vikinga- och medeltida Världsarvet präglas öarna av många gårdar och byar 

med en fängslande kulturhistoria. 

Hembygdslaget har under 40 år strävat att lyfta fram lokalhistorien genom att dokumentera 

och bevara minnen av bebyggelsen och dess invånare. 

KV Jacobsson har sedan Adelsö Hembygdslag bildades 1970 oavbrutet varit medlem av dess 

styrelse och en starkt drivande kraft bakom föreningens utveckling. 

I synnerhet besitter han överlägsna historiska kunskaper både om äldre tider och om byar, 

gårdar och släkter i nyare tid. Allt detta har han outtröttligt förmedlat genom föredrag 

och guidning på öarna. 

När han nu vill dra sig tillbaka från det aktiva föreningsarbetet har Hembygdslagets styrelse 

dragit slutsatsen att en mer lämpad mottagare av Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med 

lagerkrans väl knappast står att finna. Vi hemställer att Förbundet fattar beslut därom. 

 

Med detta som grund har förbundet beviljat Hembygdslagets begäran. Anders Sahlén kunde 
nu, med visst besvär, fästa hedersnålen i K V:s tröja och alla förenades i en varm applåd  
för K V.  
 
 
 



      

 

 
Låtar med lokal knytning. Jan Gertz föreslog att Hembygdslaget borde intressera sig för 
låtar med anknytning till Adelsö, Björkö och Mälaren skrivna av riksspelmannen Lars Erik 
Jansson, tidigare sommarboende på Adelsö, och av Gösta Karlsson på Björkö. Styrelsen 
tyckte att förslaget var utmärkt och kommer att påbörja ett arbete kring detta. 
 
 
§ 22. Årsmötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade de formella förhandlingarna. 
 
 
 
Föredrag om Hilma af Klint. Efter en kortare kaffepaus höll Britt Mari von Malmborg i 
Badstutorp ett intressant föredrag om konstnärinnan Hilma af Klint (1862-1944). Hilma 
tillhörde den kända Adelsösläkten och är aktuell med en stor utställning på Moderna museet 
som Hembygdslaget ämnar besöka. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                 Justeras 
 
 
 
 
Jan Bystedt                                       Eeva Axe                       Britta Ekman 
 


