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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE MED ADELSÖ FÖRENINGSRÅD
DEN 31/1 2005 I UPPGÅRDEN, ADELSÖ
Tid:
Kl 18.00-20.00
Närvarande Ingmar Larson, AF, Jan Gertz, ordförande AFR, BK samt VA, Göran Lindblad,
kassör AFR,Christer Nordemo, sekr. AFR, Gunnar Axe, AHBL, Tommy Myrsell, AHBL, Tathy Larsson, AKSF, Maud Donatello, ASK samt Seth Björk,
gårdsfogde för Uppgården.
Margit Jonson, AKSF, och Barbara Baron, BK, hade anmält förhinder.
Fredrik Nordstrand, AIF, Gunilla Eriksson, CK samt Anita Riverstål, RK, kom
ej till mötet.
§1

Sammanträdet öppnades.

§2

Kallelse och förslag till dagordning godkändes.

§3

Justering av årsmötesprotokollet
Till justerare valdes Seth Björk och Tathy Larsson.

§4

Protokollet från AFRs möte den 6 september 2004 godkändes.

§5

Bokslut för 2004 samt övriga ekonomiska frågor
Kassör Göran Lindblad presenterade muntligt resultat- och balansrapporterna.
Rörelsens kostnader var under året 25.893 kronor och dess intäkter 16.440
kronor jämte ränta 91,32 kronor. Det redovisade resultatet är en förlust på
9.361,68 kronor.Förlusten sammanhänger med under året beslutade överföringar av driftsmedel till Adelsö Hembygdslag och Adelsö Idrottsförening för
åtagandena att sköta Uppgården respektive badplatsen. AFRs tillgångar vid
årets slut var 16.797,06 kronor.
Bokslutet godkändes enhälligt. Den skriftliga redovisningen av rapporterna biläggs protokollet.
För täckning av kostnader för Uppgården beslöt mötet
- att 10.000 kronor överförs till Adelsö Hembygdslag
För täckning av kostnader för badstranden beslöt mötet
- att 3.000 kronor överförs till Adelsö Idrottsförening
AFR har för föreningarna förskotterat avgiften 2004 för web-siterna ”adelso.nu”
och ”adelso.se” med 4.035 kronor. Mötet beslöt
-

-

att avgiften till AFR för websiterna och för arbetet med dem per berörd
förening ( Adelsö församling, Adelsö hembygdslag, Adelsö idrottsförening,
Alsnu skeppslag, Birkakören, Värna Adelsö ) skall vara 775 kronor
att annonsavgiften för etablissemang på Adelsö, såsom Handelsboden och
Uppgårdscaféet, skall vara 100 och för övriga företag/organisationer 300
kronor.
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För att täcka kvarvarande kostnader för Ron Barons minnesträd och
minnesskylt, 650 kronor, bidrar församlingen, hembygdslaget, idrottsföreningen, skeppslaget samt kören med 100 kronor vardera. Ett par
familjer på Adelsö bidrar med 50 kronor vardera. Olle Weslien utför
utan ersättning resterande arbete med minnesskylten.
AFRs likvida medel för år 2005, före kommunalt bidrag, skulle därmed
komma att uppgå till i runda tal 9.500 kronor. Medlen beräknas väl
täcka årets löpande utgifter (websiten, vandringsleden samt framställning
av vandringsleds- och sommarprogram, annan turistinformation m.m.).
§6

Val av kassör
Göran Lindblad valdes enhälligt till kassör för AFR för åren 2005-2006.

§7

Ny ordförande samt firmatecknare
Adelsö församling övertar omedelbart efter årsmötet ansvaret att besätta
ordföranderollen i AFR. Ordförande för verksamhetsåret 2005 blir Tommy
Myrsell, hittills representant för hembygdslaget. Tommy Myrsell, 6602##-####, ersätter härmed Jan Gertz som firmatecknare för AFR. Övriga firmatecknare är kassör Göran Lindblad, 3602##-####, se §6, och Christer
Nordemo, 6607##-####. Se bilaga över firmatecknare fr.o.m 2005-02-01.

§8

Sekreterarens rapport
Christer Nordemo redovisade föredömligt framställd statistik över besök på
webbplatserna under perioden 19 april 2004. Statistiken bifogas protokollet.
Christer framhöll också möjligheten för föreningar som inte har hemsida under
AFRs website, t.ex Röda Korset och Kyrkliga Syföreningen att låta sig synas
med namn och adresser på websitens startsida.
När det gäller samordningen av föreningarnas program, som ju numera sker endast för sommarhalvåret, ansåg Christer att AFR bör undersöka behovet av
motsvarande samordning även för vinterhalvåret. Så har tidigare skett så länge
AFR hade ansvar för julmarknad vid festplatsen.

§9

Adelsö hembygdsgård
Tommy Myrsell rapporterade, att församlingens delegation för hembygdsgårdens förvärvande från kommunen godkänt huvuddelen av kommunens avtalsförslag. Överenskommelse om förvärv förutsätter dock ändring av delar av
avtalsförslaget. Rapport kommer till AFR när ärendet framskridit ytterligare.

§10

Byggnadslov m.m
Beträffande AFRs ansökan om byggnadslov för vagnslider på Uppgårdstomten
Konstaterades att ärendet ännu ej är färdigbehandlat av kommunen. Remissvar
från Riksantikvarieämbetet inväntas före beslut av stadarkitektkontoret och
byggnadsnämnden.
När det gäller reparation av Uppgårdshusets nordöstra takdel berättade Jan Gertz
att handläggaren på kommunens tekniska kontor, Lennart Dahlberg, lovat att reparationen skall ske på kommunens bekostnad under första halvåret 2005.
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Jan Gertz lovade fortsätta bevaka de två ärendena för AFRs räkning.
§11

För att fastställa föreningarnas sommarprogram på Adelsö beslöts
följande hållpunkter (Färdig info om sommarprogrammet brukar lämnas till
kommunen, Ekerö turism, i början av april):
Föreningarna lämnar information om sommaraktiviteter (maj till september) till sekreteraren Christer senast den15 mars. Beslut om sommarprogrammets innehåll tas vid nästkommande möte (se nedan).
För iordningställande av vandringsleden beslöts följande:
Dag för rensning och märkning på vandringsleden är lördagen den 23
april. Fyra arbetslag behövs i år efter januaristormen, två personer i
varje arbetslag. Medverkande anmäls av föreningarna vid nästkommande AFR-möte.
Jan meddelade att han kommer att gå leden under februari för att bedöma
storleken av insaterna. Gransell på Sättra Drift AB har ställt i utsikt att företaget kommer att stå för rensning på södra delen av leden, dvs från Brygghusviken till ringleden, förhoppningsvis också fram till Frutorp.

§12

Ny förening i AFR?
AFR beslöt, efter förfrågan, att inbjuda Sättra Gårdsråd
- att vid marsmötet informera om sina syften och sin
verksamhet.
AFR fattar därefter sitt beslut om eventuell anslutning.

§13

Kommande sammanträden
Nästa möte med AFR äger rum måndag den 21 mars klockan 19 i
Uppgården.
AFR sammanträder därefter måndag den 5 september kl 19 i Uppgården.
Årsmöte äger rum måndagen den 30 januari 2006 kl 19 i Uppgården.

§14

Då inga frågor i övrigt anmäldes tackade Jan föreningarna för insatserna och
samarbetet under de gångna åren. Han meddelade också att han tillsammans
med Barbara Baron är Birkakörens representanter i AFR under 2005. Jan
representerar också Värna Adelsö.
Jan och Christer träffas snarast så att Jan till Christer kan berätta om gångna års
erfarenheter, om AFRs roll m.m.
Sammanträdet avslutades därmed.
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Vid protokollet

Christer Nordemo

Jan Gertz

Justeras

Tathy Larsson

Seth Björk

Bilagor:
Firmatecknare för Adelsö Föreningsråd fr.o.m 2005-02-01
Balans- och resultatrapporter för verksamhetsåret 2004 (G.Lindblad)
Statistik över besök på AFRs websiter 19 april 2004 – 31-1-2005 (Christer
Nordemo)
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Bilaga: Firmatecknare för Adelsö Föreningsråd, AFR, fr.o.m 2005-02-01
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Adelsö Föreningsråd, AFR, måndagen
den 31 januari 2005 kl 18 i Hembygdsgården, Adelsö
Närvarande: Ingmar Larson, AF, Jan Gertz, ordförande AFR, BK samt VA, Göran Lindblad,
kassör AFR, Christer Nordemo, sekr. AFR, Gunnar Axe, AHBL, Tommy Myrsell, AHBL,
Tathy Larsson, AKSF, Maud Donatello, ASK samt Seth Björk, gårdsfogde för Uppgården.
§3

Justering av årsmötesprotokollet
Till justerare valdes Seth Björk och Tathy Larsson.

§6

Val av kassör
Göran Lindblad valdes enhälligt till kassör för åren 2005-2006.

§7

Ny ordförande samt firmatecknare
Adelsö församling övertar omedelbart efter årsmötet ansvaret för att besätta
ordföranderollen i AFR. Ordförande för verksamhetsåret 2005 blir Tommy
Myrsell, hittills representant för hembygdslaget. Tommy Myrsell, 6502##-####,
ersätter härmed Jan Gertz som firmatecknare för AFR. Övriga firmatecknare är
kassör Göran Lindblad, 3602##-####, se §6, och Christer Nordemo, 6607##-####
, sekreterare för åren 2004-2005.Se bilaga över firmatecknare fr.o.m 200502-01.

Adelsö den 31 januari 2005

Christer Nordemo

Jan Gertz

Rätt utdraget intygar

Seth Björk
Justerare

Tathy Larsson
Justerare

