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PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED ADELSÖ FÖRENINGSRÅD 2003-10-27
Tid:
Måndag 27 oktober 2003 kl 19-20
Plats:
Uppgården, Adelsö
Närvarande: Tommy Myrsell, AF, Britta Ekman, AHL, Björn Eriksson, AIF, Ingrid Weslien,
AIF, Barbara Baron, BK, Gunilla Eriksson, Kassör, Seth Björk, Gårdsfogde,
Kristina Eriksson, Valberedningens sammankallande, Jan Gertz, Ordförande.
§1
§2
§3

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
Kallelse till mötet godkändes liksom den muntligen presenterade dagordningen.
Beslöts att Jan Gertz skriver protokoll och att Gunilla Eriksson kontrasignerar.
Val av justeringsmän
Att justera dagens protokoll valdes Björn Eriksson och Seth Björk.

§4

Valberedningens förslag till ordförande, sekreterare och kassör för AFR
Kristina Eriksson lämnade valberedningens förslag innebärande
att Christer Nordemo väljs till sekreterare för 2 år fram till årsmötet 2005,
att Göran Lindblad väljs till kassör för ett år fram till årsmötet 2004.
Valberedningen fortsätter sitt sökande efter en person som är villig åta sig
ordförandeskapet i AFR för helst längre tid än ett år. Fram till dess en lösning
föreligger föreslås Birkakören åta sig svara för ordförandeskapet. Jan Gertz
erbjöd sig att tills vidare återuppta sin uppgift som ordförande så länge det
erfordras under innevarande mandatperiod fram till årsmötet 2004.

§5

Val av ordförande, sekreterare och kassör
Mötet valde sekreterare och kassör enligt valberedningens förslag.
Mötet beslöt, som tillägg till valberedningens förslag, att medlemsföreningarna
i följande ordning åtar sig ordförandeskapet i det fall varaktig ordförande ej
tillträder: Birkakören verksamhetsåret 2003-2004, Adelsö Församling inkl.
Adelsö Kyrkliga Syförening verksamhetsåret 2004-2005, Adelsö Idrottsförening
verksamhetsåret 2005-2006, Adelsö Hembygdslag verksamhetsåret 2006-2007
samt Värna Adelsö verksamhetsåret 2007-2008.

§6

Firmateckning
Adelsö Föreningsråds firma tecknas av ordföranden Jan Gertz, 3901##-####,
sekreteraren Christer Nordemo, 6607##-####, och kassören Göran Lindblad,
3602##-####, i förening eller var och en för sig.

§7

Föreningarnas gemensamma ansvar
Mötet bekräftade att föreningarnas gemensamma ansvar för samordning av
föreningsverksamheter, där fördelar kan uppnås och konkurrens undvikas,
kvarstår oförändrat och sköts via AFR. Här ligger ansvaret att samordna arbetet
med Adelsö vandringsled, sommarprogram på Adelsö, information till boende
och turister. Den sedan några år upptagna rollen att underhålla Adelsöföreningarnas web-site ”adelso.nu” tillhör detta föreningsövergripande ansvar. Även
rollen att fungera som språkrör för föreningsverksamhet på Adelsö kvarstår
genom AFR, som också har det fulla ansvaret i förhållande till Ekerö kommun
för det till föreningarna upplåtna fritidsområdet inkl. badplatsen samt för
förvaltningen av Uppgårdsfastigheten. Uppgiften att praktiskt handha skötseln
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av fritidsområdet och badplatsen faller för AFRs räkning på Adelsö Idrottsförening. Uppgiften att praktiskt handha skötseln av den gemensamma föreningsgården, Uppgården, och att verka för att behålla dess karaktär från tidigt 1900tal, faller för AFRs räkning på Adelsö Hembygdslag.
Ersättning till de föreningar som på detta sätt utför praktiskt arbete för hela föreningskollektivet utgår av AFRs medel på sätt som överenskommes i särskild
ordning. Föreningarna är överens om att de medel, som donerats för underhåll av
Uppgården och som ej förbrukats, förvaltas av den förening som åtar sig det praktiska underhållsarbetet, dvs Adelsö Hembygdslag. Dessa medel kan f.n. beräknas
uppgå till ca 25.000 kronor.
§8

Beredning av överenskommelse för särskild fördelning av kostnader
AFR finansierar sin verksamhet huvudsakligen med kommunalt bidrag som brukar
uppgå till 15.000:- årligen. Dessa medel är avsedda att täcka kostnader för Uppgårdens normala elförbrukning, gräsklippning och underhåll m.m. samt för underhåll
av badplatsen. Mindre intäkter kan komma från försäljning av turistkarta. Upplåtelse av Uppgården för caféverksamhet sommarhalvåret brukar ge bruttointäkter
som motsvarar merutgifterna förenade med upplåtelsen.
Mötet beslöt att AFRs presidium tillsammans med AHL och AIF i särskild ordning
går igenom medelsbehoven för olika åtagandena 2004 och återkommer till föreningarna med en rekommendation för medelsanvändningen.

§9

Uppföljning av kontakter med Ekerö kommun och Ekerö Energi
Vid tidigare möten redovisade kontakter med Tekniska kontoret i kommunen angående
reparation av Uppgårdshusets tak samt kontakt med Ekerö Energi om eltaxa fullföljs
snarast av ordföranden.

§10

Kommande möten i AFR
Nästa möte med AFR hålls måndagen den 15 mars 2004 kl. 19, då bl.a vårprogram
samt schema för arbetet med Vandringsleden och för den årliga vandringsdagen
bestäms.
Årsmöte hålls den 6 september 2004 kl. 19.

§11

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Signeras

Jan Gertz

Gunilla Eriksson

Protokollet justeras

Björn Eriksson

Dok 430 AFR-protokoll 2003-10-27

Seth Björk

Adelsö Föreningsråd
Jan Gertz

Dok 430 AFR-protokoll 2003-10-27

2003-10-27

3

