Protokoll årsmöte i Adelsö Föreningsråd 2017-01-17
Plats:
Uppgården, Adelsö
Tid:
Kl 19.00-21.00
Närvarande:
Malin Rikardsdotter-Ahlin
Eeva Axe
Ann-Sofie Kamkar
Urban Hasselström
Lars Skedinger
Victoria Hasselgren
Ove Westerberg
Christer Karlsson
Staffan Eriksson
Beryl Kornhill

Alsnu Vikingar, ASK
Adelsö-Munsö Församlingsråd
Svenska Kyrkan
Adelsö Evenemang
Adelsö Hembygdslag
Adelsö Evenemang
Vandringsledsgeneral
Birkakören
Värna Adelsö
Världsarvsteatern

1 Mötet öppnas
Malin Rikardsdotter-Ahlin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Val av sekreterare
Victoria Hasselgren från Adelsö Evenemang valdes till sekreterare för mötet.
3 Rättelse och godkännande av protokoll 161011
Mötet godkände protokollet u.a.
4 Ekonomisk rapport
Malin Rikardsdotter-Ahlin redovisade att det i dagsläget finns 24 000:00 på föreninges
Swedbankkonto.
Resultat och balansräkning fastställdes.
5 Återblick på 2016
Malin Rikardsdotter-Ahlin anser att året varit bra för samarbetet då inga evenemang
krockat. Urban Hasselström föreslog att utskick om evenemang ska sändas till Kalle
Runristare i god tid.
Adelsö Evenemang har haft två lyckade julbord, en julmarknad och annandagspingis.
Pokern har spelats hela året. Veterandagen var välbesökt liksom dansen på kvällen,
regnet till trots.
Svenska Kyrkan har hållt Gudstjänster både ute och inne under året samt att det även
spelats pingis i kyrkans regi.
Adelsö IF. Här har det rullat på med aerobics, gymet och löpargympan. Fotbollen ligger
på is men man önskar en ungdomsledare för att ev. få igång laget igen.
Vandringsleden har fått 3 st bänkar som ska placeras ut strategiskt utefter leden.
Världsarvteatern har jobbat på och planerat inför årets evenemang.
Birkakören övar varje lördag. Tyvärr har de fått ställa in sin soaré men haft 2 konserter,
en på Adelsö och en på Munsö.

Hembygdslaget har serverat en jultallrik och haft sång och bildvisning. Dessutom har de
ordnat med tomteverkstad dit det kom 28 barn med föräldrar.
Värna Adelsö har jobbat på med fiber och bredband.
När SL ville höja respriset hit ut skrev man brev för att kunna påverka men allt löste sig
då SL tog bort zonindelningarna.
Man har även försökt få till att Adelsö butik ska kunna bli postombud.
Tidningen gavs ut i sedvanlig ordning.
Alsnu vikingar har haft sina gillen.
6 Val av ordförande för 2017
Urban Hasselström från Adelsö Evenemang valdes till ordförande och tog därmed över
ordet.
7 Val av kassör för 2017
Eva Wiklund, AFR, valdes till kassör.
8 Val av justeringsman
Ove Westerberg, vandringsledsgeneral, valdes till justeringsman.
9 Valborg – ska AFR ta över ansvaret för denna aktivitet och även stötta
ekonomiskt?
Malin Rikardsdotter-Ahlin anser att det varje år är oklart vem som ska ha
huvudansvaret. AIF och Alsnu Vikingar har gjort mesta men det är alltid mycket “tjafs”
mellan parterna. Till slut beslutatdes det dock att AIF samt Alsnu Vikingar ska ha
ansvaret vart annat år samt att de ska ha ett planeringsmöte i god tid innan valborg. På
detta möte ska även kostnaderna för valborg fastställas som därefter AFR sedan beslutar
om delningen av.
Urban Hasselström lottade efter mötets slut (inför vittnen) och lotten föll på att Alsnu
Vikingar har huvudansvaret i år.
Önskemålet är att återuppta traditionen med Trix eller likvärdig eldkonstnär.
10 Kommande händelser
Alsnu Vikingar: Vinterfest med mat och musik den 21/1.
18/2 är det årsmöte.
Hantverksgille och en marknad över Valborg och 1:a maj är planeraat.
Värna Adelsö: Vårens tidning är på gång.
Man är ombedd att se över Adelsös tätbebyggelse för att kunna göra förbättringar för
öborna, önskvärt är ett äldreboende.
VA är även inblandade I vandringsleden.
Adelsö Hembygdslag: 3 föredrag ska hållas, och man kommer att inbjuda till
fågelskådning.
Hembygdslaget kommer att bjuda på mjöd under vandringsdagen.
Ansvarar för upprustningen av Uppgården som bl.a. behöver målas om,
landsbygdsbidrag ska ansökas.
Birkakören: Kommer att hålla konserter som vanligt. ska dessutom delta på kommunens
föreningsgala i biblioteket den 20/2.
Sjunger på Valborg.

Världsarvsteatern / Beryl K: Kommer att jobba med 3 århundraden över en dag där
publiken vandrar med under uppträdandet.
Önskar återuppta samarbetet med Malin Rikardsdotter-Ahlin.
Kommer att ha “Öppen trädgård” även i år.
Vandringsleden: Funderar över placering av 3 bänkar. Håller givetvis i Vandringsleden.
AIF: Årsmöte 25/2. Deltar i Valborg och håller i soppan på vandringsdagen.
Ansvarar även för midsommar och midsommarderbyt.
Rustning av badplatsen är av intresse för kommunen under 2018.
Planerar för ett utegym och I övrigt kommer gym, aerobics och löpning fortsätta som
vanligt.
Svenska kyrkan: 5/2 föreläser Peter Ljunggren från Historiska museet, därefter fika följt
av Ansgars Tårar med Berryl K.
Kyrkogården får ny belysning som invigs den 19/1.
Påskfirande i Adelsö kyrka samt påsklunch.
Afternoontea den 25/3 el. 8/4.
Gökotta på vandringsdagen men önska även bord under denna dag.
Adelsö Evenemang: Årsmöte 26/2 då även fjolårets stependiat utses. Skidresa till
Romme, rockfest, deltagande på vandringsdagen, veterandag med dans på kvällen samt
ev. allsång i kyrkan, är något av det som är planerat inför året.
11 Övriga frågor:
Nils Wernersson undrar om intresse för kurs i HLR finns. Ove W. går vidare med detta.
Frågan om det finns skötselbidrag till badplatsen att ansöka om, kom upp. Ingen vet men
frågan tas upp med kommunen vid nästa möte där man även kommer att ta upp frågan
om hur man ska kunna behålla sanden på stranden liksom önskan om en flytbrygga.
Det undrades även över varför endast 2 av de 4 hjärtstartarna på ön är registrerade
samt varför det inte finns någon på Sättra. Markägarna ska tiffrågas av Olle W. Adelsö
Evenemang (Göran Ageby) ska fortsättningsvis ta hand om skötsel och underhåll av
hjärtstartaren vid församlingshuset.
Berryl K ska gå på kommunens möte om samverkan mellan kommun och föreningar.
Nästa möte sker den 14/3 kl. 19.00
Höstmöte 10/10 kl. 19.00
Årsmöte 14/1 kl 19.00
12 Mötet avslutas
Ordförande Urban Hasselström förklarade mötet avslutat.
Victoria Hasselgren

Sekreterare

