Protokoll från styrelsemöte i Adelsö Föreningsråd 2014-03-20
Plats: Uppgården, Adelsö
Tid : Kl. 19.00
Närvarande:
Mats Lundgren
Eeva Axe
Ove Wallin
Staffan Eriksson
Jessica Hjertén
Jan Gertz
Yvonne Franzén Ageby
Agneta Collberg (mötessekreterare)

Adelsö Hembygdslag
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Gröna Ön
Alsnu vikingar
Birkakören/Värna Adelsö
Adelsö IF
Adelsö Hembygdslag

1.

Mötet öppnas
Ordförande Mats Lundgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Årsmötesprotokollet från 2014-01-22 har justerats. Finns att läsa på AFR´s hemsida.
Inga frågor eller kommentarer fanns.

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mats Lundgren valdes till mötets ordförande och Agneta Collberg till sekreterare.

4.

Ekonomisk rapport
Kassören, Göran Lindblad, hade anmält förhinder inför kvällens möte.
Ekonomin ser bra ut med tillgångar på nästan 13 000 kr.

5.

Hemsidan
Adelsö Evenemang uppmanas att lägga in sin logotype under Adelsö Föreningsråd på hemsidan.
Alla föreningar uppmanas att lägga in sina aktiviteter på Adelsö.se så de ses på en gemensam
plats. Kalle Runristare är ansvarig och för tar emot alla inlägg till hemsidan.

6. Hjärtstartare
Alla föreningar ställde sig positiva till införskaffande av hjärtstartare. Föreningarna har ställt
pengar till förfogande, se nedan, så att det räcker till två hjärtstartare. AFR:s mening är att dessa
då skulle placeras i Hembygdsgården och i Gymhuset vid fotbollsplan. Det ska då finnas ett
kodlås eller liknande som gör dem tillgängliga dygnet runt.
Med hjärtstartarna ingår även en utbildning i Hjärt-Lung-Räddning (HLR) för 20 personer per
startare. Det blir alltså 40 personer totalt som med fördel kan fördelas mellan föreningarna.
Alsu Vikingar har en medlem som är utbildare inom HLR.
7. Kassören skickar en räkning till varje förening på det belopp som de har sagt sig villiga att bidra
med. När pengarna kommit in beställs hjärtstartarna.

Hjärtstartare Föreningsbidrag
Adelsö Föreningsråd
Adelsö Evenemang
Värna Adelsö
Adelsö Hembygdslag
Birkakören
Alsnu Vikingar
Adelsö Idrottsförening
Gröna Ön
Kyrkan

3080
3300
5000
3900
4300
3120
3000
2500
3000

8. Rapport/status om bidragsansökan hos kommunen
Mats Lundgren och Ove Wallin har uppvaktat Lisa Lunde, Kulturkontoret, Ekerö kommun.
AFR har ansökt om pengar till Valborgsfirandet vid Adelsövallen (8 000 kr), uppsättandet av en
”Bajamaja” längs vandringsleden under sommarmånaderna (9 000 kr) och röjning, uppmärkning
och utplacering av spänger vid sanka områden på vandringleden (3 000 kr).
Lisa Lunde kunde inte lova några pengar utan skulle återkomma. Ansökan om särskilt
verksamhetsstöd ska sökas senast sista april och ansökan om verksamhetsbidrag ska sökas senast
sista oktober. Detta gör att det inte kan komma några pengar före Valborg.
9. Kommande aktiviteter
Valborg 30 April
Eldgycklargruppen ”Strix” kommer i år med 2 personer.
Diskussionen gick hur man kan ta in pengar för att täcka kostnaden för arrangemanget.
Adelsö IF och Alsnu Vikingar fick i uppdrag att fundera ut hur de vill ha det.
Vid förlust delar Adelsö IF, Alsnu Vikingar och Värna Adelsö lika på kostaden och vid vinst delar
Adelsö IF och Alsnu Vikingar på överskottet. Kostnaden för Strix uppskattas till c:a 4.700:-.
Detta belopp garanteras lika mellan de tre föreningarna.
Vandringsdagen, 29 maj
Mats Lundgren och Jan Gertz röjer leden mellan Grindby, över Harhem och Skansberget, fram till
Flittens. Ove Westerberg rekar resten av leden.
Det behövs ny bemanning vid Kunsta utsiktstorn. Mats Lundgren utsågs att fråga Adelsö
Evenemang om de är intresserade.
Ett antal spänger behöver läggas ut på sanka områden. Kommunen har begärt in en lista på
markägarna efter leden för att be om tillstånd att lägga ut spängerna. Ove Westerberg har fått
klartecken från Ekerö kommun att hämta ut vederbörligt material från Färingsö Trä.
Under vandringsdagen skulle det också behövas en toalett. AFR diskuterade två olika lösningar.
a. ”Bajamaja” hela sommaren – kommunen betalar, AFR avvaktar besked.
b. ”Bajamaja” lånad av Adelsö Evenemang under vandringsdagen – AFR betalar.
Ove Wallin undersöker lämplig placering och ber om markägarens tillåtelse.
Birkautställningen, Midsommar – 10 aug
Utställningen kommer att flyttas från Birka till Hembygdsgården under april och sättas upp i
mitten av juni. Den är 3x5 m och kommer att monteras på hjul så att den blir flyttbar. Kommunen
kommer att anställa en eller två sommarjobbare som ansvarar för utställningen. Öppettider är i
dagsläget ej bestämt, men det kommer ligga inom Café Hovgården´s öppettider.

Hembygdsdagen 10 augusti
Årets tema är ”Världsarvet Hovgården”.
10. Rapport från föreningar/organisationer
Adelsö Hembygdslag
Det har kommit in önskemål från WMR att bygga ett växthus vid Uppgården. Kommunen skulle
då sponsra 15 m2 av denna för turistinformation.
Svenska kyrkan
Är inne i slutprocessen för att anställa en ny präst till församlingen.
Kommande aktiviteter är Gökotta på Kristi Himmelsfärds morgon, Påsklunch och Birkadagen.
Fastighetsrådet ska under våren gå igenom samtliga byggnader Svenska kyrkan har på Adelsö för
att dokumentera underhållsbehov m.m.
Adelsö IF
Det kommer att vara ett extra årsmöte på söndag för att välja ordförande, Anders Frisk är
föreslagen.
Gymlokalen vid Adelsövallen har nu öppnat och det är bra uppslutning.
Kommande aktiviteter är valborgsmässofirandet, midsommarfirande och Magnus Ladulås lopp.
En löpargrupp har bildats med tre delar: gå/jogga/löpa.
Gröna Ön
Fortsätter att försöka utöka mobisamåkandet.
Föreningen kommer under vandringsdagen samordna transport från Sättra till Norrängen.
Alsnu Vikingar
Arkeologigruppen letar efter fornlämningar tillsammans med Kalle Runristare och Andreas
Forsgren. Vid Alsnu Udd håller väggarna i långhuset på att ta form och målet är att lerklina dem
under sommaren.
Birkakören
Birkakörens aktiviteter redovisades i årsmötesprokollet.
Värna Adelsö
Värna Adelsö avvaktar byggnadsnämndens beslut angående småbyggnaderna vid Horns Udde.
Övriga aktiviteter finns i årsmötesprotokollet.
11. Inga övriga frågor fanns
12. Nästa möte är måndagen den 13 oktober kl 19.00 i Uppgården
13. Mötet avslutas

Mats Lundgren
Ordförande

Agneta Collberg
Sekreterare

