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1. Mötet öppnas.
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Justering.
Till att justera dagens protokoll valdes Mats Lundgren.
3. Föregående protokoll från mötet 2012-10-24.
-Avtalen mellan Kommunen, AFR, Hembygdslaget samt WMR Maskin o
Trädgård överlämnades till Janne Gertz för arkivering.
-Punkten 8 i föregående protokoll kvarstår, Janne och Ove återkommer till
kommande möte.
-Punkten 10, Adventsmarknad. Många säljare och alla verkar överlag nöjda.
4. Turordning för ordförandeskap i AFR.
2013
Adelsö IF (Adelsö Hembygdslag)
2014
Adelsö Hembygdslag (Adelsö IF)
2015
Värna Adelsö
2016
Alsnu Vikingar
2017
Birkakören
Hembygdslaget vill stå över ett år.
Beslutades att AIF tar över ordförandeskapet för 2013.
5. Val.
Till ordförande valdes Ove Wallin, 580302-1053 för Adelsö IF. Sekreterare för dagens
möte utsågs Carina Nähr. AIF återkommer med sekreterare till kommande möte i
mars. Till kassör valdes Göran Lindblad, 360214-1016.
Beslutades att kassören och ordförande tecknar AFRs konton i bank och plusgiro var för sig.
att utse ordförande och kassören till firmatecknare.
6. Ekonomisk redovisning.
Behållningen för det gångna verksamhetsåret uppgår till 8145:97

Ekonomisk plan för 2013.
-Nya bänkar vid utsiktplatsen utmed Vandringsleden behöver ordnas. Ove Westerberg
får i uppgift att komma med kostnadsförslag. Ove är villig att ordna det hela.
-Websidan
-Porto/administration
7 Ordförande har ordet.
Ett händelserikt men tufft år. Framförallt för Hembygdslagets styrelse men också för
ordförande. Ett bra samarbete mellan dessa i förhandlingarna om nytt avtal med bl.a.
WMR Maskin o Café men ”yttre” förhållanden har lagt skuggor över arbetet. Nu ser vi
alla fram emot en ny vår med nyöppnat café och matställe i Uppgårdens lokaler.
Ön har under året präglats av ett mycket aktivt föreningsliv.
Det nya året ses med spänning, inte minst med Gröna Ön och dess Idéer och visioner.
Kyrkan tackar för sitt värdskap som ordförande och sekreterare.
8

Ansökan om bidrag.
Tidigare år har AFR sökt bidrag som sedan fördelats i huvudsak på Hembygdslaget
och AIF. En lite del har gått till AFR´s gemensamma administration samt
Vandringsleden.
Ordförande föreslår att fortsättningsvis söker varje förening var för sig bidrag som
behövs för sin verksamhet. AFR söker bidrag för gemensam administration samt
Vandringsleden.
Beslutades i enlighet med förslaget.

9 Vår och sommarprogram.
Enades om att hemsidan inte fungerar på det sätt vi önskar. Janne Gertz och Kalle Runristare
redogjorde för dom diskussioner dom haft för att få ett bättre hemsida samt hur få den att leva
vidare.
Beslutades ge Kalle Runristare i uppdrag att till kommande möte presentera ett förslag
på såväl upplägg av hemsidan samt ev. Nytt webbhotell.
Kalle erbjöds sig också att hålla kurs för dom föreningar som vill bygga / bygga om sin
hemsida.
Susanne Jacobson önskar kvarstå som webbansvarig. Janne G meddelar Susanne vad
som sagts idag.
10 Vandringsdagen.
Årets vandringsdag infaller i år den 9 maj och som vanligt på Kristi Himmelsfärdsdag.
Ove Westerberg har meddelat att det behövs nya bänkar vid bl.a. utsiktsplatsen. Diverse
röjningar, inte minst vid Harhem måste till. Ove återkommer till kommande möte i mars med
kostnader varefter vi ansöker om bidrag för detta.
11 Café Hovgården.
Avtalen mellan Ekerö Kommun-AFR, AFR-Hembygdslaget samt AFR/AHL-WMR Maskin o
Trädgård är klara sedan i november 2012. Verksamheten kommer bedrivas året runt och
beräknas öppna under våren när renoveringen av köket är klart.
Beslutades att en el-undermätare omgående sätts upp för mätning av den el som AHL
använder på övervåningen. AHL ansvarar för uppsättningen. Mätare finns.

12 Nytt om Adelsö Hembygdsgård.
Stor beläggning på hyresgäster. Ny klimatanläggning / Värmepump installerad i stora salen.
Elkostnaderna är stora och kyrkan hoppas nu att dom skall minska.
Gröna ön har lämnat ett förslag till Patoratet om att anlägga en solpanel ppå
Hembygdsgårdens södra tak. Möjlighet finns till bidrag med upp till 60 %. Ordförande
bevakar hur det går med förslaget.
13 Rapporter / Laget runt.
Hembygdslaget:
Hembygdslaget har haft tre föreläsningskvällar, nu i Gröna rummet tills ombyggnaden i
Uppgården är klart. Det har handlat om, Kurön, Birka från sjösidan samt Präster på Adelsö.
CA 25-30 personer på varje kväll. Den årliga jultallriken samlade 51 personer.
Tomteverkstan för barn samlade 35 barn och 7 vuxna. Vårprogrammet är på gång. Diverse
reparationer och underhåll pågår med hjälp av föreningens ”Gubbdagis”.
Gröna Ön.
Föreningen har nu varit igång sedan mars 2012. Föreningar har ansökt om och fått
bidrag från olika håll, bla kommunen. Startat igång Mobilsamåkningen. Bondens
marknad blev en succé på Stenby Trädgård. Historiska skyltar som skall finnas vid
Uppgården är klara och kan sättas upp så fort AHL fått erforderligt byggnadslov.
Man har haft föreläsning om Solenergi.
Under 2013 är det planerat för Bondens marknad, delta på Ekebyhovs slott samt vidga
engagemanget i föreningen.
Anita o Staffan vädjar till alla som kan att gå med i Mobilsamåkningen så det blir
bättre fart på det.
Alsnu Vikingar.
Vikinga marknaden 2012 blev en stor ekonomisk förlust för föreningen. Förändringar i
styrelsen har med anledning av det skett. Nytt årsmöte skall snart hållas.
Planeringen för 2013 är att bygga klart på den stomme, 1 x 6 m. Som uppförts under
2012.
Birkakören.
Kören leds sedan en tid av Johan Wallnäs. Ett uppsving som gjort att kören dubblerats.
Trivs bra ihop och har roligt. Under våren kommer kören uppträda med en osaré i
Pannrummet, Valborgsfirandet, Vårkonsert på Kurön samt vårkonsert i Adelsö kyrka.
Värna Adelsö
Medlemmarna har ökat under 2012 och uppgår till 362 st. Frågor man jobbat med:
-Arriva-SL. Samarbete med kommunen önskas för att komma längre med att få en
förbättring i busstrafiken.
-Strandskyddet – just nu Horns Udde på Sättra.
-Skaffar sig en bild av skogsavverkningen på som är stor nu.
Kyrkliga syföreningen
Träffas och fikar 1 ggr./månad. Ingen kreativ aktivitet längre. Vävstugan blir en egen
förening med egen ekonomi. Årsmöte kommer hållas kommande vecka i
syföreningen.
Svenska kyrkan.

Lizen Anterud som nu varit vår präst i drygt ett år är mycket uppskattad och omtyckt.
-Kyrkobesökarna har ökat.
-Friluftsgudstjänst har hållits på Adelsö festplats.
-Lizen går utbildning för att kunna vikarie som kyrkoherde.
-Vår kyrkoherde Staffan Eklund slutar i augusti och flyttar till USA.
-Pilgrimsvandring hålls 5 maj
-Gökotta på Skansberget, Kristi Himmelsfärdsdag.
-Kyrkogårdens dag 2 juni.
From 2014 slås församlingarna samman till en gemensam enligt beslut på Kyrkomötet
i Uppsala under 2012.
Det innebär att kyrkovalet som hålls i september 2013 blir viktigt att deltaga i för att vi
skall få en bra representation i det kommande Kyrkofullmäktige och det gemensamma
kyrkorådet. Utöver dessa kommer det tillsättas ett ”Sockenråd” där i stort set vem som
helst kan väljas in på lokal nivå. Informationsmöte kommer hållas under augusti.
Adelsö IF.
Föreningen är mycket aktiv. Många aktiviteter för i stort sett alla åldrar. Herrlaget i
fotboll slås samman med Munsö IF men spelar under 2013 under AIF´s flagg.
Gemensamt pojklag tränas på Munsö. Samarbete med SKÅ ik inom fotbollen.
Innebandylag startat under 2012 som spelar seriespel. Alla aktiviteter går att läsa på
föreningens hemsida www.adelsoif.se
Årsmöte i februari, dans till levande musik i januari.
Parkering med intilliggande ytor sköt av AIF i samarbete med Ekerö kommun. En
toalett hålls öppen för allmänheten dagligen året runt mellan 07-21.
Allmänt.
Efter mötet 2012 där Förvaltningsrådet besökte Hovgården med Landshövdingen i
spetsen har det börja hända en del saker.
Röjning och uppsnyggning av gravområdet har påbörjats, äntligen. Parkeringen vid
Idrottsplatsen färdigställs, nu också med äppelträd för att göra det ännu mer fint. Ett
arbete med att förändra / justera översiktsplanen presenterades på ett öte i januari i
Hembygdgården. Där fick Adelsöborna möjlighet att ge synpunkter till
Förvaltningsrådet.
Det är viktigt att samarbetet utökas och förstärks ännu mer mellan aktörerna på ön.
14 Kommande möten.
20 mars, 23 oktober samt årsmöte 22 januari 2013.
15 Medlemskap.
En ansökan om medlemskap från Spelrum Stenen har kommit in till AFR.
Diskuterades kring nya medlemskap och hur vi i AFR skall hantera dessa. Enades om
att Ordförande tillsammans med Janne Gertz undersöker om det finns stadgar eller
liknande för AFR där det ev framgår syftet med AFR samt medlemskap.
Utgångspunkten för diskussionen var att AFR är avtalspart gentemot Ekerö kommun
och skriver avtal med kommunen och att det är dom ideella föreningarna som ingår
som medlemmar i AFR.
Tills frågan blivit utredd fattade mötet ett beslut.

Beslutades enhälligt:
-att inte anta fler föreningar tills vidare.
-att välkomna Spelrum Stenen till AFR´s möten som adjungerad.
-att Svenska kyrkan ingår som ständigt adjungerad. Därmed inte heller inneha
ordförandeskapet eller sekreterarskapet i fortsättningen.
16 Avslutning.
Ordförande tackade för det visade intresset och avslutade mötet som denna kvällen blev långt
med intressanta diskussioner.

Ove Wallin
Ordförande

Mats Lundgren
Justeras

Carina Nähr
sekreterare

