
 

 

     

Protokoll från Adelsö Hembygdslags årsmöte 2023                   

söndagen den 19 februari kl. 18.00 i Hembygdsgården  

§ 1. Årsmötets öppnande 

Hembygdslagets ordförande, Agneta Collberg, hälsade välkommen till 2023 års stämma. 37 

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 Anders Sahlén. 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare valdes Siri Lundmark.  

§ 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare      

Eva Larsson och Eva Udd utsågs. 

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

ningen 

Kallelse och programbladet för våren hade skickats till medlemmarna via post. Programbladet 

har även delats ut i postlådorna på Adelsö. 

Övriga obligatoriska årsmöteshandlingar, dvs. verksamhetsberättelse, resultat- och balansräk-

ning hade publicerats på hembygdslagets hemsida två veckor före årsmötet.  

Mötet fann att utlysningen skett stadgeenligt och godkände därefter dagordningen. 



 

 

     

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2022 

Medlemmarna hade haft möjlighet att ta del av verksamhetsberättelsen för 2022 på hem-

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

terade att verksamheten varit både omfattande och varierande under 2022. 

§ 8. Redogörelse för resultat- och balansräkning för 2022 

Medlemmarna har kunnat ta del av resultat- och balansräkningen för år 2022 på hembygdsla-

gets hemsida.  Eva Larsson ersatte kassör Kjell Björk som inte kunde närvara – Eva berättade 

att Adelsö Hembygdslags kapital på banken vid utgången av 2022 var 70.585,90kr samt 

1.450kr i kontanta medel som förvaras hos Christina Qviberg. Årets resultat var en förlust 

med 909,64kr.   

§ 9. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs av Eva Larsson. Förvaltningen hade skötts utan anmärkning 

och styrelsen föreslogs få ansvarsfrihet för år 2022. 

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

ning för 2022 

Mot bakgrund av ordförandens och Eva Larssons berättelse fastställde årsmötet verksamhets-

berättelsen samt resultat- och balansräkningen för år 2022. 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Anders Sahlén tog över som ordförande för denna punkt.  Stämman beslutade att bevilja sty-

relsen ansvarsfrihet för år 2022. 

 

§ 12. Val av styrelseledamöter och hedersledamot 

Valberedningens förslag föredrogs av Tina Lennartsson.  Valberedningens förslag var att för 

2023 utse; 

Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Anders Ellström och Siri Lundmark till ordinarie ledamö-

ter för 2023-2024 (2 år).  



 

 

     

Stämman beslutade i enlighet med förslaget 

De övriga ledamöterna Kjell Björk, Christina Qviberg och Laila Månsson Wester är redan ut-

sedda för åren 2022 -2023 (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 2023. 

§ 14. Val av styrelsesuppleanter 

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

Axe för 2023 (1 år).  

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.  

§ 15. Val av revisorer 

Som ordinarie revisorer för år 2023 (1 år) föreslog valberedningen omval av Eva Wiklund och 

Eva Larsson. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.  

§ 16. Val av revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslog omval av revisorssuppleanterna Seth Björk och Tommy Hindstam 

för 2023 (1 år).  

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. 

 

§ 17. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen 

Berit Dreyfert och Tina Lennartsson förklarade sig villiga att åta sig detta uppdrag under 2023 

(1 år) och fick förtroende av stämman.  



 

 

     

§ 18. Fastställande av verksamhetsplan för 2023 

Verksamhetsplanen för 2023 presenterades av Agneta Collberg. Vårens kursprogram hade 

skickats ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet.   

Hembygdsdagen firas i år söndagen den 13 augusti. 

Verksamhetsplanen godkändes av stämman. 

  

§ 19. Fastställande av budget för 2023 

Agneta Collberg och Eva Larsson framlade därefter budgetförslaget för 2023 där bl.a. behovet 

att köpa två tält till en kostnad av 10.000kr framkom för att användas vid hembygdsdagen. 

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Budgeten för 2023 finns tillgänglig på hem-

bygdslagets hemsida.  

§ 20. Fastställande av medlemsavgift för 2024 

Vid årsmötet 2022 beslutades att medlemsavgiften för 2023 ska vara 150 kr. 

 

Styrelsens förslag var att medlemsavgiften för 2024 ska vara oförändrad 150 kr. Stämman be-

slutade i enlighet med förslaget.  

 

 

§ 21. Behandling styrelseförslag samt inkomna motioner 

 Inga motioner har inkommit. 

 

§ 22. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

  

  



 

 

     

§ 23. Årsmötets avslutande 

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

Ohlén om Britta Ekmans kandidatuppsats ”Hembygdsbeskrivning över Adelsö socken”. Alf 

har digitaliserat boken som finns i Adelsö Hembygdslags arkiv. Britta Ekman var fosterdotter 

till Svea Wallén som var lärarinna i Mälby skola i 33 år Hon gick i sin fostermors fotspår och 

utbildade sig själv till lärarinna.  

Kandidatuppsatsen är ett konstverk i sig då Britta Ekman har skrivit den helt för hand och hon 

har tecknat och målat akvareller direkt i uppsatsen. Även egna fotografier, vykort och klipp ur 

tidningar och böcker finns med. Kandidatuppsatsen är mycket omfattande och har sin början 

4000 f.kr. och går fram till 1800-talet och omfattar bl.a. stenåldern, järnåldern, bronsåldern 

och vikingatiden på Adelsö. Även fornborgarna vid Skogstorp och Stenby, Hovgårdsfältet 

och Skopintull och de gamla gårdarna Hanmora och Tofta finns beskrivna. Föredraget var 

mycket uppskattat av de närvarande.     

 

   

Vid protokollet                                 Justeras                                   Justeras 

Siri Lundmark                              Eva Larsson                                Eva Udd 

  

 


