Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2019
söndagen den 17 februari kl. 18 i Hembygdsgården
§ 1. Årsmötets öppnande
Hembygdslagets vice ordförande, Agneta Collberg, hälsade välkommen till 2019 års stämma.
Cirka 40 medlemmar var närvarade.

§ 2. Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Agneta Collberg.

§ 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
Till mötessekreterare valdes Siri Lundmark.

§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Barbro Carlsson och Stefan Qviberg 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 2018
Medlemmarna hade haft möjlighet att ta del av verksamhetsberättelsen för 2018 på hembygdslagets hemsida. Agneta Collberg gick igenom hembygdslagets verksamhet och konstaterade att verksamheten varit både omfattande och varierande under 2018.

§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2017
Medlemmarna har kunnat ta del av resultat- och balansräkningen för år 2018 på hembygdslagets hemsida. Kassör Kjell Björk berättade att Adelsö Hembygdslags egna kapital minskade
med ca. 23.000 kr under året och kapitalet var vid utgången av 2018 ca. 60.000 kr. Orsaken
till minskningen (årets förlust) va två större ofinansierade utgifter. Bidraget till renovering av
risdagsman Erik Anderssons gravsten ca. 10.000 kr och restkostnaden vid ommålningen av
Uppgården ca. 12.000 kr.

§ 9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av kassören. Förvaltningen hade skötts utan anmärkning och
styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2018.

§ 10. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2018
Mot bakgrund av ordförandens och kassörens berättelse fastställde årsmötet verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för år 2018.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Jan Gertz tog över som ordförande för denna punkt. Han efterfrågade synpunkter på 2018 års
förvaltning, men ingen hade något att anföra. Stämman tillfrågades då om den var beredd att
ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2018, vilket beviljades.

§ 12. Val av styrelseledamöter och hedersledamot
Valberedningens förslag föredrogs av Jan Gertz. Valberedningens förslag var att till ordinarie
ledamot för 2019 utse Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Anders Ellström och Siri Lundmark
till ordinarie ledamöter för 2019-2020 (2 år). Till ordinarie ledamot föreslogs även Stefan
Qviberg för 2019 (1 år).
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
De övriga ledamöterna Kjell Björk och Christina Qviberg är redan utsedda för åren 20182019 (2 år).
I styrelsen ingår därutöver K V Jacobson som ständig hedersledamot.
Tommy Hindstam, som invaldes som ordinarie ledamot vid årsmötet 2018 (1 år), har under
verksamhetsåret valt att avgå ur styrelsen.

§ 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Valberedningens förslag var Agneta Collberg. Stämman beslutade i enlighet med förslaget
och valde således Agneta till ordförande för år 2019.

§ 14. Val av styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag var omval av Laila Månsson Wester och Lars Skedinger för 2019
(1 år). Förslag till nyval av Eeva Axe, Britt-Louise Morell och Rico Rönnbäck för 2019 (1 år).
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.
Eeva, Britt-Louise och Rico hälsas välkomna till Hembygdslaget.

§ 15. Val av revisorer
Som ordinarie revisorer för år 2019 (1 år) föreslog valberedningen omval av Eva Holmberg
och Eva Wiklund.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16. Val av revisorssuppleanter
Valberedningen föreslog omval av revisorssuppleanterna Seth Björk och Per Lundstedt för
2019 (1 år).
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
Berit Dreyfert och Kristina Lennartsson förklarade sig villiga att åta sitt uppdrag under 2019
(1 år) och fick förtroende av stämman.
Jan Gertz avböjde omval.

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2019
Verksamhetsplanen för 2019 presenterades av Lars Skedinger. Vårens kursprogram hade
skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. Ett antal ideér till ämnen för höstens kursprogram presenterades också.
Hembygdsdagen firas i år söndagen den 11 augusti.
Verksamhetsplanen godkändes av stämman och finns tillgänglig på föreningens hemsida.

§ 19. Fastställande av budget för 2019
Kassören framlade därefter budgetförslaget för 2019, som stämman enhälligt fastställde.
Budgeten kommer att finnas tillgänglig på hembygdslagets hemsida.

§ 20. Fastställande av medlemsavgift och budget för 2019
Medlemsavgiften för 2019 hade redan fastställts vid förra årets stämma till 100 kr. Förslag var
att höja medlemsavgiften till 150 kr för år 2020. Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 21. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner
Stefan Wåhlin informerade att aktivitetsstöd kan sökas från Ekerö kommun Kulturförvaltningen för varje enskild aktivitet som genomförs via Hembygdslaget.
Agneta Collbergs förslag är att en informativ guide om Adelsös sevärdheter tas fram som visar vilka sevärdheter som finns på ön. Kan bl.a. sändas till nyinflyttade till Adelsö och ges till
turister.

§ 22. Övriga frågor
Lars Skedinger avtackades med en bukett tulpaner för det omfattande och engagerade arbete
som Lars genomfört under sina 5 år som ordförande i Hembygdslaget.
Även Jan Gertz avtackades med en bukett tulpaner för det mycket engagerade arbete som
Jan utfört i valberedningen under flera år.
Ett tack vill styrelsen framföra till Gordon Rönnberg som fått Trafikverket att inse det unika
med stenmuren på Adelsö och som nu är under renovering.
Stefan Qviberg uppvaktades med en bukett tulpaner då han fyllt 80 år.
Ett tack vill styrelsen också framföra till våra kurirer, Björn Rydberg och Lars Carlsson, som
trotsar alla väder för att förse Adelsöbors postlådor med Adelsö Hembygdslags utskick.
Tack även till de utanför styrelsen som bidrar med snickarhjälp och föredrag.

§ 23. Årsmötets avslutande
Ordföranden avslutade de formella förhandlingarna.
Efter en kortare kaffepaus berättade Cathrine Abrahamsson om modellmakeri.
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