
                                                                                                                        
Mötes-Protokoll från                                                                                                    
Adelsö Föreningsråds Årsmöte 
Lördag den 29 januari 2022 kl 14.00 i Hembygdsgården 

1. Mötet öppnades av ordföranden Anders Gustafsson 

2. Fastställande av röstlängd  

Adelsö IF  Andreas Gustafsson, Olle Weslien 

Adelsö Evenemang  Nisse Vernersson 

Birkakören och Ordförande Anders Gustafsson 

Hembygdslaget  Stintan 

Smedjan  Ove Westerberg 

STV   Stefan Wåhlin 

Värna Adelsö  Mats Lundgren 

Sekreterare  Ingrid Weslien 

Kassör   Eva Wiklund 

Via Teamslänk: 

Vikingarna  Kalle Runristare 

Världsarvsteatern  Beryl Kornhill 

9 st föreningar var representerade, med 12 personer. Kyrkan fattades.                                           

Caféet var representerade av Emilia och Jimmy Ehrnlund på mötet. 

 

3. Val av sekreterare 

Ingrid Weslien valdes åter till sekreterare 

4. Val av 2 st protokolljusterare 

Till det valdes Emilia Törvall och Stefan Wåhlin, att justera protokollet tillsammans med 

ordföranden, inom 2 veckor. 

5. Fråga om mötets utlysande 

Det har stått på Kalendariet sedan Höstmötet i september, via kallelse på mail drygt 2 veckor innan 

och en påminnelse dagen innan mötet. 

Mötet besvarade frågan med JA. 

6. Genomgång av förra mötets protokoll 

Ordföranden gick igenom protokollet.  

Protokollet godkändes. 

7. Ekonomisk rapport  

Summa tillgångar enligt resultaträkningen är 4 245 kr vid årsskiftet. (Bifogas) 

Kontot i Swedbank är nu borttaget, och Postgirot i Nordbanken finns kvar som vi ska använda. 

Rapporten godkändes. 

 

 

 

 

 



8. Revisionsberättelse 

Mats Lundgren läste den. Det har varit 9 posten under året. 

Revisorerna hade 3 kommentarer 

1). Att göra en budget varje år 

2). En plan för ekonomin, hur vi får in pengar. 

3). Söka bidrag och bli en godkänd förening för året.                  

Revisionsberättelsen godkändes. 

     8a). Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Återblick på 2021 

Smedjan är glada. Dom är igång för femte året och får fler och fler besökare.   

Hembygdslaget har haft Bagarstugan öppen. Hade öppet vid Hälsokällan och genomfört en 

Tipspromenad. Har inte haft så mycket mer. 

Adelsö Evenemang har haft det mesta inställt. Bara Julmarknaden ihop med AIF. 

STV har samlats sina fredagar för travspel och ärtsoppa. 

Värna Adelsö har gett ut två nummer av Adelsönytt. Trycktes en 850 ex cirka. Dom sökte 18000 kr i 

bidrag från Kommunen, vilket dom också fick. Dom har även lyckats få slut på skjutningarna på 

Munsö, då Falks Event inte hade något tillstånd. VA sponsrade även Adelsö Butik och deras 

skateboardsramp. 

Anders Rosenqvist blev Årets Adelsöbo för hans jobb med Munsö skola.  

Adelsö IF har haft de mesta av vår- och sommaraktiviteterna inställda. Men så startade vi Bil-bingo i 

maj på parkeringen som ett coronasäkert alternativ. Det gick hyfsat i sommarvärmen. Magnus 

Ladulåsloppet vart inställt, men Anders Rosenqvist och Mårten Westberg sprang det i egen enkel 

regi, tillsammans med några från Rinkeby Run. Unders sommaren har Adelsövallen varit uthyrd och 

då vid två tillfällen övernattade man på Dansbanan. Ovanligt lyckad combo. KM i Frisbeegolf 

spelades i oktober med Magnus Levhorn som vinnare. Den 1a Advent hade vi Julmarknad på 

Festplatsen tillsammans med Adelsö Evenemang. En julmarknad som det var förr. Birkakören sjöng 

julsånger och det var många aktörer. AIF kommer även att sponsra Adelsö Butiks skateboardramp 

med åk-utrustning när dom drar igång i vår. Annars har de vanliga aktiviteterna varit igång, som 

Gymmet, Boulen, Frisbeegolfen, Tennis och Innebandyn. Fortfarande ingen Aerobic, och 

Löpargruppen ligger vilande. 

Birkakören fick ett fönster i september och genomförde två Julkonserter i december, med 

covidpass. 

Vikingarna har blivit mer aktiva med coronaåren. Verksamheten bedrivs ju utomhus, så små 

grupper har varit aktiva på udden nästan hela tiden. 

Världsarvsteatern och Beryl har legat lågt, men samlar i ladorna för kommande evenemang. 

Caféet hade ett bra år. Uppskattar till ca 10 000 besökare under säsongen. Under juli serverade 

dom ca 130 port. mat per dag. 

10. Stadgarna för AFR blev antagna 2020. Man måste nyansöka varje år för att bli en godkänd förening i 

Ekerö Kommun, för att få söka bidrag. Allt sker digitalt på datorn idag. Det är mycket uppgifter som 

ska in, så Mats, Stefan och Ingrid tar sig an det. 

Det framkom förslag om att föreningarna bör betala en  ”medlemsavgift” varje år för att säkra upp 

att det finns pengar till AFR utgifter under året. Förslag på att de starka föreningarna betalar 1000 

kr/år, och de andra föreningarna 500 kr/ år.  

Mötet beslutade så, och kassören skickar ut fakturorna. 

11. Val av kassör, mötet valde sittande, Eva Wiklund. 

 



12. Valborg planerar vi att genomföra om FHM häver restriktionerna. Adelsö IF och Vikingarna planerar 

för det. Birkakören vill sjunga. Vikingarna planerar också för en  ”marknad” under två dagar, 30/4-1/5 

nere på Udden. 

Caféet öppnar kanske till Påsk. Siktar på att ha öppet i Valborg. 

13. Vandringsleden, vi siktar på att kunna genomföra den till fullo med föreningarnas medverkan utefter 

leden iår, den 26 maj. Mer detaljer på Vårmötet. 

Det finns lite våtmarker runt Kunsta som behöver åtgärdas med spänger el dyl. AFR söker bidrag för 

virke mm. Inspektion av leden innan Vårmötet, av föreningarna, som har sina bestämda sträckor. 

Mats och Ove sammanfattar inför ansökan om bidrag. 

Det finns räknare att sätta upp för att se hur många som vandrar under säsongen. Kan få exakt 

antal vandrare under Vandringsdagen. Det vore intressant. 

14. AFR ena hjärtstartare finns kvar på Hembygdsgården. Den andra vid AIFs klubbhus blev stulen 2020 

och där har Kommunen lovat en ny till AIF som skall installeras i Klubbhuset. Dom har inte fått den än. 

Därefter får AIF stå för elektrod-, och batteri-kostnader själv, så AFR behöver då bara betala för en 

hjärtstartare i fortsättningen. 

15. Verksamhetsplan och Budget. Föreningsrådets verksamheter är också en liten del i Valborg och 

organisationen av Vandringsdagen på Kristi Himmelfärdsdagen där underhåll av Vandringsleden 

innefattas. Vi har även ansvaret för skylten i Färjbacken. 

Budgeten för 2022 landar på 6700 kr. Ett underskott på -700 kr.  

Även en Verksamhetsberättelse har upprättats som bifogas. 

16. Bidrag. Vi ska söka bidrag från Kommunen för underhållet av Vandringsleden. 

17. Kommande aktiviteter 2022 för föreningarna. 

Birkakören kommer att sjunga  ”Gökotta”  iår. Dom skall även sjunga in våren på Valborg. Planerar 

en Sommarkonsert i kyrkan, och även en stor konsert i november, och julkonserter. 

Smedjan planerar för full fart under sommarsäsongen 18 juni-8 augusti. 

Hembygdslaget planerar för föredrag i Hembygdsgården om det går. Finns ännu inte någon 

högtalaranläggning med hörslinga uppe, och det är dyr hyra för Hembygdsgården. 

Adelsö IF planerar för Valborg, Vandringsleden, Bil-Bingo, Midsommar, Fotbollsderby, Magnus 

Ladulåsloppet och Barnrytmik för de yngsta. 

Adelsö Evenemang planerar för den efterlängtade Veterandagen/Poker Run. Det blir emellertid 

ingen dans på kvällen i år. Vandringsdagens medverkan som vanligt. Halloween för barnen och 

Julmarknad. 

STV flyter på som vanligt. 

Värna Adelsö planerar för att förbättra allt som vanligt. Nominering av Årets Adelsöbo kommer, och 

Anders bjuder ut de olika partierna till ön för att berätta om Adelsö och höra vad partierna vill göra 

med ön. 

Världsarvsteatern planerar för kommande evenemang. Drar igång lite senare. 

Vikingarna planerar för sin marknad på Udden, och firandet på Adelsövallen i Valborg. 

18. Kalendariet. Ingrid påminde om att föreningarna bör meddela sina aktiviteter och årsmöten till Admin 

som för in dom i Kalendariet. Alla föreningarna fick en  ”lathund” som påminnelse och instruktion om 

hur det går till. 

19. Medlemskap i AFR. Ingen ansökan om medlemskap har inkommit. Ove ska höra med Club Social på 

Sättra om intresse finns, även Pannrummet. 

 

 

 



 

20. Övriga frågor och information.   

a. Stadgar. Blev antagna 2020 och behöver ej undertecknas. 

b. Ljuständningen på Stenbymuren beslutades att fortsätta tändas varje år 1a Advent, ihop med 

Julmarknaden. En del av muren har rasat vid början i Stenby. Gordon Rönnberg var ansvarig för 

bygget. Stintan kontaktar honom om det finns någon garanti för bygget. Den invigdes 2019. 

c. Namngivning ska ske av en gatstump vid nybygget på Slagarvägen. Vilket namn?? 

d. Mötet beslutade att skriva om Årsmötes-agendan till mera standard. Ingrid och Stefan 

ombesörjer det. I år blir det då två st protokoll, ett årsmötesprotokoll enligt kallelseagendan, 

och ett årsmötesprotokoll i standardformat. Man behöver en standardagenda för 

bidragsansökan till Kommunen. Vi behöver också se över stadgarna så det stämmer ihop. 

21. Nästa möte blir VÅRMÖTET sönd den 27 MARS kl 13.00 i Hembygdsgården.  
22. Anders avslutade mötet. 

 

Adelsö  20220213 

 

 

 

 

 

Ingrid Weslien, sekreterare                                               Anders Gustafsson, ordförande 

 

 

 

 

Emilia Törvall, justerare   Stefan Wåhlin, justerare 

 

 

 

 

 

 


