
 

 

     

Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2022                   

söndagen den 27 mars kl. 18.00 i Hembygdsgården  

§ 1. Årsmötets öppnande 

Hembygdslagets ordförande, Agneta Collberg, hälsade välkommen till 2022 års stämma.     

31 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 Maria Höglund. 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare valdes Siri Lundmark.  

§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare     

Nils-Erik Vernersson och Barbro Carlsson utsågs. 

§ 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av dagord-

ningen 

Kallelse hade skickats till medlemmarna via email och till medlemmar som inte har tillgång 

till dator per post. Övriga obligatoriska årsmöteshandlingar, dvs. verksamhetsberättelse, resul-

tat- och balansräkning samt revisorernas berättelse hade publicerats på hembygdslagets hem-

sida. 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 2021 

Medlemmarna hade haft möjlighet att ta del av verksamhetsberättelsen för 2021 på hem-

bygdslagets hemsida. Agneta Collberg gick igenom hembygdslagets verksamhet och konsta-

terade att verksamheten varit mer begränsad under 2021 på grund av pandemin - Covid 19 - 

som innebar att aktiviteter fick ställas in.  

§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2021 

Medlemmarna har kunnat ta del av resultat- och balansräkningen för år 2021 på hembygdsla-

gets hemsida.  Kassör Kjell Björk berättade att Adelsö Hembygdslags egna kapital ökade med 

2.814,33 kr under året och kapitalet var vid utgången av 2021  71.945,54 kr.   

§ 9. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av kassören. Förvaltningen hade skötts utan anmärkning och 

styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2021. 

§ 10. Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräk-

ning för 2021 

Mot bakgrund av ordförandens och kassörens berättelse fastställde årsmötet verksamhetsbe-

rättelsen samt resultat- och balansräkningen för år 2021. 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Maria Höglund tog över som ordförande för denna punkt.  Stämman beslutade att bevilja sty-

relsen ansvarsfrihet för år 2021. 

 

§ 12. Val av styrelseledamöter och hedersledamot 

Valberedningens förslag föredrogs av Berit Dreyfert.  Valberedningens förslag var att för 

2022 utse; 

Kjell Björk, Christina Qviberg och Laila Månsson Wester till ordinarie ledamöter för 2022-

2023 (2 år).  

Stämman beslutade i enlighet med förslaget 



 

 

     

De övriga ledamöterna Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Anders Ellström och  

Siri Lundmark är redan utsedda för åren 2021-2022 (2 år).   

Hedersmedlem är Johan af Klint.  

  

§ 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 2022. 

§ 14. Val av styrelsesuppleanter 

Valberedningens förslag var omval av Stefan Qviberg, Rico Rönnbäck, Ulla Thid och Eeva 

Axe för 2022 (1 år).  

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.  

§ 15. Val av revisorer 

Som ordinarie revisorer för år 2022 (1 år) föreslog valberedningen omval av Eva Wiklund och 

nyval av Eva Larsson. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.  

§ 16. Val av revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslog omval av revisorssuppleanterna Seth Björk och Tommy Hindstam 

för 2022 (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 sig detta uppdrag under 

2022 (1 år) och fick förtroende av stämman.  



 

 

     

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2022 

Verksamhetsplanen för 2022 presenterades av Agneta Collberg. Ett antal idéer till ämnen för 

vårens kursprogram 2022 presenterades.  

Verksamhetsplanen godkändes av stämman. 

  

§ 19. Fastställande av budget för 2022 

Kassören framlade därefter budgetförslaget för 2022, som stämman enhälligt fastställde. Bud-

geten har inför årsmötet funnits tillgänglig och finns tillgänglig på hembygdslagets hemsida.  

§ 20. Fastställande av medlemsavgift för 2023 

Vid årsmötet 2021 beslutades att medlemsavgiften för 2022 ska vara 150 kr. 

 

Styrelsen föreslog vid årsmötet 2022 att medlemsavgiften för 2023 är oförändrad 150 kr.  

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. 

  

§ 21. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

 

§ 22. Övriga frågor 

Stefan Wåhlin yttrade sig med anledning av avtalet mellan Emilia Törvall Uppgårdens café 

och Adelsö Hembygdslag. Stefan ifrågasatte varför det nya avtalet har hårdare regler, jämfört 

med tidigare avtal, vilket fått till följd en mindre tillgänglighet för föreningar på Adelsö att 

använda Uppgården. Även Barbro Carlsson yttrade sig och menade att samtliga föreningar på 

Adelsö drabbats av en sämre tillgänglighet till Uppgården på grund av det nya avtalet mellan 

Emilia Törvall och Adelsö Hembygdslag. Barbro var tydlig med att det är Uppgårdens över-

våning som gäller för föreningar att använda på samma sätt som tidigare före detta avtal med 

Emilia Törvall. Barbro anser att nuvarande avtal bör omförhandlas.   

 Hembygdslagets styrelse har tagit till sig frågan och kommer att behandla ärendet vid nästa 

styrelsemöte. 



 

 

     

§ 23. Årsmötets avslutande 

Ordföranden avslutade de formella förhandlingarna. Efter en kortare kaffepaus berättade och 

visade Kenneth Einarsson bilder om sina tomatodlingar. Kenneth odlar ett 50-tal olika sorter 

och har ca. 5-6 plantor av varje sort. Bilderna visade att tomaterna hade stor variation både i 

färg, form, storlek och smak. Det fanns även möjlighet att köpa tomatfrön. Föredraget var 

mycket uppskattat av de närvarande. 

Vid protokollet                                 Justeras                                   Justeras 

Siri Lundmark                              Barbro Carlsson                     Nils-Erik Vernersson 

  

 


