Adelsö Föreningsråd
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2007-01-29
Tid:
Plats:

Kl. 19,00
Uppgården, Adelsö

Närvarande: Anders Ellström
Göran Lindblad
Ove Wallin
Seth Björk
Christer Nordemo
Gunnar Axe
Janne Gertz
Barbara Baron
Ove Westerberg
Ylva Grandin

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Gårdsfogde
IT-ansvarig

Anmält förhinder:
Lena Johansson

(AIF – Adelsö Idrottsförening)
(AFR – Adelsö Föreningsråd)
(AFR– Adelsö Föreningsråd)
(AFR– Adelsö Föreningsråd)
(AFR– Adelsö Föreningsråd)
(AHL –Adelsö Hembygdslag)
(VA –Värna Adelsö)
(BK – Birkakören)
(SGR –Sättra Gårdsråd)
(ASK –Alsnu Skeppslag)

(RAÄ-Riksantikvarieämbetet)

1.

Sammanträdet öppnades.

2.

Kallelse och förslag till dagordning godkändes.

3.

Justering av dagens protokoll.
Till att justera dagens protokoll valdes; Göran Lindblad och Seth Björk.

4.

Protokollet från AFR:s möte 2006-10-16 godkändes och lades till handlingarna.

5.

Val för för 2007-2008.
Kommande verksamhetsår står Hembygdslaget för ordförandeskapet.
Mötet beslutade välja;
- Ordförande
Gunnar Axe
- Sekretarare
Ove Wallin
- Kassör
Göran Lindblad
I samband med detta val överlämnade Anders Ellström ordförandeklubban till
Gunnar Axe som fortsatte leda mötet.

6.

Firmatecknare.
Beslutades att till att var för sig teckna föreningens namn valdes
GunnaR Axe samt Ove Wallin.
Till att ensam teckna konto i post och bank valdes Göran Lindblad,
360214-1016. Denna paragraf beslutades att vara omedelbart justerad.

7.

Rapport från kassören med bokslut för 2006 samt ekonomisk plan för 2007.
AFR erhåller 18000:- i bidrag från kommunen. Beslutades att fördela detta
med 4000:- till Adelsö IF samt 14000:- till Hembygdslaget.
Beslutades att ansöka om extra bidrag då drifts kostnaderna ökat
för Uppgården.
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Beslutades också att ansöka om extra bidrag för upprustning av
vandringsleden som utsatts för skadegörelse.
8.

Rapport från Ordförande
Avgående ordförande, Anders Ellström tackade för sig som ordförande för
Adelsö IF. Anders kommer fortsättningsvis vara AIF`s representant i AFR.
Under 2007-2208 står Hembygdslaget för ordförandeskapet som 2008 övergår
till Värna Adelsö.

9.

Samordning av sommarprogrammet 2007.
Christer Nordemo meddelar att inrapportering av aktiviteter är mycket tunt.
Senast 15 april måste vi ha rapporterat vad vi skall ha med i bladet för
sommaren.
Distributionen i brevlådorna kommer ske till valborgshelgen genom att vi
fördelar delar upp detta arbetet mellan oss.

10.

Vandringsdagen 17 maj 2007.
Vandringsdagen hålls 17 maj, Kristi Himmelsfärdsdagen. Röjningsdag hålles 21
april kl 11,04 vid Parkeringen , Norrängen. Ove Westerberg har åtagit sig
uppdraget att ansvara för vandringsleden samt hålla kontakt med kommunen i
frågor kring detta. I övrigt återkommer vi till frågan i nästa möte.

11.

Nytt om Uppgården.
Grunden är lagd till byggnaden. Byggnationen kommer igång under närmaste
tiden. Upprustning av Uppgården skall ske, främst övervåningen för att tillskapa
ett rum till.
Caféet under sommaren 2007 kommer troligtvis hålla öppet under längre period
med Johan Björk som entreprenör vilket var mycket uppskattat.

12.

Alsnö Udd.
Janne Gertz ger bakgrundsinformation kring tidigare avtal med ASK samt även
AFR`s åtagande gentemot kommunen etc. Vidare anför Janne G vikten av vi i
AFR fortsätter följa den praxis som gör att AFR utgör part gentemot
kommunen.
Representanterna för Adelsö IF samt Alsnu Skepplslag gavs tillfälle att ge sin
syn på frågan. Efter diverse diskussioner och debatt föreslår Janne G. följande:
-Tidigare avtal mellan AFR-AIF-ASK bör sägas upp för om/ny- förhandling
-Avsiktsförklaring bör upprättas mellan AFR, AIF och ASK
Mötet beslutade att frågan skall lösas mellan AIF och ASK inom AFR samt att
antaga Janne G`s. förslag ovan. Beslutades också att ett första möte skall hållas
mellan AIF och ASK den 13 februari kil 16,00 i AIF`s klubbhus.
Beslutades också att Janne G. utses till ”ordförande” i detta och kommande
möten tills frågan är helt löst.

13.

Nytt om Adelsö Hembygdsgård.
Sekreteraren kunde meddela att arbetet fortgår mellan kyrkan och kommunen
för att få en lösning på detta. Det ser fortfarande ljust ut och frågan kommer

Ove Wallin

2006-03-19

2 (3)

Adelsö Föreningsråd
med all sannolikhet lösas under våren vilket skulle innebära att kyrkan tar över
fastigheten.
14.

Kommande sammanträden.

26 mars, 15 oktober samt årsmöte 28 januari 2008.
Samtliga sammanträden hålls i Uppgården kl 19,0 om inget annat anges.
15.

Övriga frågor.
-Svän Fogelqvist fyller 60 år och håller öppet hus i Hembygdsgården den 10
februari mellan 15-18. Därefter hålls Gudstjänst.
-Beslutades att behålla hemsidan.
-Teaterföreställning prel. 9 september. AIF erhållit 6000:- i bidrag för
föreställningen. AFR`s föreningar ställer sig bakom detta arrangemang.
-Storbildsprojektor. Behovet är stort inom alla föreningar. Beslutades att söka
bidrag för detta samt uppdrogs åt Christer Nordemo att ta fram förslag på
maskin.
-Svenska kyrkan. Representant från Svenska kyrkan samt kyrkliga syföreningen
har saknats under en tid. Ordförande tar kontakt för att klara ut detta.

18.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

_________________________
Anders Ellström/Ordf. avgående

_________________________
Gunnar Axe/ordförande nyvald

________________________
Ove Wallin/sekreterare

_______________________

_________________________

Göran Lindblad/Justerare
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