
                                                                                                                                                       

Protokoll från Adelsö Föreningsråds Årsmöte                                                                
Söndagen den 22 januari 2023 kl 11.00 i Hembygdsgården

1. Mötet öppnades av ordföranden, med sin nya ordförandeklubba (sign Mats Lundgren)

2. Röstlängden fastställdes till 11 föreningar (varav en ansöker som medlem, Café Hovgården) och 18 
personer varav en gäst, Faravid Svalfors af Ugglas. Se bilaga 1.

3. Fråga om årsmötet var utlyst på rätt sätt

Mötet besvarade frågan med JA

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde sittande Anders Gustafsson och Ingrid Weslien

5. Val av två justeringsmän

Mötet valde Rigmor Wallin och Malin Ahlin

6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

7. Styrelsens

a. Verksamhetsberättelse

Sekreteraren läste upp den, och mötet godkände verksamhetsberättelsen

b. Resultat- och Balansräkning

Kassören redogjorde för dem. Totalt på plusgirot 56 418 kr (-621 kr marschaller på -23)

Då har vi fått 50 000 kr från Kommunen för Vandringsleden.

8. Revisorernas berättelse

Ordföranden läste upp den, och mötet godkände

9. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen

10. Verksamhetsplan och Budget för 2023

Sekreteraren läste upp planen, och konstaterade att vi missat Valborg. Julmarknaden arrar Adelsö 
Evenemang och Adelsö IF

I Budgeten lägger vi in Vandringsdagens kostnader under Vandringsleden.

Mötet beslutade att alla föreningar betalar samma medlemsavgift, 500 kr per förening.

11. Val av styrelse



a. Mötet beslöt att fasthålla vid tre st styrelseledamöter

b. Till ordförande för 2023 valdes åter Anders Gustafsson

c. Till sekreterare valdes Ingrid Weslien och till Kassör valdes Eva Wiklund

d. Mötet valde att inte välja någon valberedning för 2023

12.  Motioner och förslag

Café Hovgården ansöker om medlemskap i AFR. Mötet beslutade om provmedlemskap under 2023 
och deras närvaro på möten men som adjungerade. 

Inga andra motioner eller förslag  är inlämnade

13. Övrigt och Information

Vandringsleden, vad behöver göras där? Det ska dit grus och spänger, som vi fått pengar till.

Ove, Olle, Anders och Mats bildar en arbetsgrupp som håller i detta. Christer Nordemo är behjälplig
med 4-hjuling o kärra.

Förslag om att göra en ny karta/broschyr för Adelsöleden, likt den som Kommunen gjorde tidigare. 
Kanske införliva Röda Spåret också. Kanske även Ringspåret runt Världsarvet som en förlängning av 
Röda Spåret. Ove Westerberg pratar med Torbjörn Svensson om det. Kalle Runristare är intresserad
av att göra broschyren. Den bör finnas på Infocentret, Caféet, Butiken och Munsökiosken. 

Mats Lundgren berättade om en bok ”Vandra i Stockholm” där Adelsöleden nämns som en bra led, 
och att vi har en årlig invigning av vår vandringsled på Kristi Himmelsfärdsdag. Lite annorlunda. Det 
är fin reklam. Även lederna ”Lovön runt” och ”Kungshatt” nämns i boken. 

Skyltarna vid fornlämningarna måste fixas till. De är i bedrövligt skick. Agneta Collberg kollar 
kostnadsförslag hos en leverantör. Mats Lundgren gör ett underlag (fotar av befintliga skyltar) till 
Faravid som kontaktar berörda myndigheter, om de vill göra nya. Det bör vara klart till invigningen 
om det går.

Det finns önskemål om flera sittbänkar att sitta på för pausstopp längs leden. Finns en vid 
Hagalund, men det är för lite.

Utkikstornet bör checkas av till öppningen om det behöver renoveras. Har stått nu i 29 år. För tre år
sen fick tornet en ny informationskarta.

2024 är det 30-årsr jubileum för Adelsö Vandringsled. Det måste vi uppmärksamma.

Krishantering på Adelsö.

Världen känns än mer orolig och vad händer på vår ö vid en kris? En storbrand, ett större elavbrott, 
ett längre färjstopp…  Vart vänder man sig för vad?

Adelsö Föreningsråd vill driva på planen, och kontakta Ekerö Civilförsvar för info. Helena Puaschitz 
pratar med Moses då det kanske redan finns en äldre plan. Förslag om att bjuda in Civilförsvaret till 
Vårmötet för information.

14. Nästa möte, Vårmötet, bestämdes till söndagen den 22 mars kl 11.00 i Hembygdsgården

15. Justering av protokollet görs innan 29 januari hos sekreteraren.



16. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

Föreningsrådet bjuder på lunch, krämig svampsoppa med bröd o ost, och fika.

Under tiden berättar Faravid om sitt arbete med Världsarvet. Se bilaga 2.

Adelsö 20230123

Ingrid Weslien, sekreterare Anders Gustafsson, ordförande

             Justeras  Rigmor Wallin Justeras  Malin Ahlin

Bilaga 1.                                                                                                                             

Adelsö Föreningsråds årsmöte 2023                                      

Röstlängd, närvarande föreningar:

Adelsö Idrottsförening Olle Weslien



Adelsö Evenemang Rigmor Wallin

Adelsö Hembygdslag Agneta Collberg, Stintan

Adelsö Smedja Ove Westerberg, Helena Puaschitz

Alsnu Vikingar Malin Ahlin

Birkakören, Ordförande Anders Gustafsson

Kyrkan Eeva Axe, Carina Einarsson

SpelTräskets Vänner  STV Stefan Wåhlin

Världsarvsteatern Beryl Kornhill

Värna Adelsö Mats Lundgren

Sekreterare Ingrid Weslien

Kassör Eva Wiklund

Café Hovgården Emilia Törvall, Jimmy Ehrnlund

Gäst, Projekt Hovgården Faravid Svalfors af Ugglas

Bilaga 2.                                                                                                                    

Bilaga till Protokoll för Adelsö Föreningsråds årsmöte 2023.



Faravid Svalfors af Ugglas berättar om sitt år som projektledare för Världsarvet Hovgården.

Han blir kvar på posten ytterligare ett år, under 2023, nu i Projekt 2.

Han håller på att skriva en avrapportering om Projekt 1 nu till Region Stockholm.

Faravid  uppdateras om/på Adelsö genom möten med Anders och Andreas Gustafsson.

Det som pågår nu är att biblioteket i Infocentret rullar på och ökar i utrymme. Det lånas mycket. 
Ove Westerberg är lite involverad volontär där. Även Beryl Kornhill önskar engagera sig volontärt i 
Infocentret.

En ny illustrationsbild om Birka kommer snart till centret.

Planer på ny vandringsstig från AIFs parkering till Hembygdsgården inni hagen. Även från 
badplatsen och Vikingabyn, så man slipper gå på vägen.

Faravid är med i olika grupper för regional destinationsutveckling och marknadsföring. Det finns 
mycket på media. Svårt att synka ihop aktuell information om Världsarvet. Det finns många olika 
aktörer, som skriver lite olika. Kalle Runristare har Hovgarden.se och Adelso.se (AFR). Försöka få 
föreningarna att samköra sina event genom kalendariet www.adelso.se för en helhetsbild, som 
kanske inte krockar så mycket.

Vinterturismen verkar öka framöver, med många utländska besökare nu under hela året.

Faravid har ett förslag om att byta namn på busshållplatsen Hembygdsgården till Hovgården. Mötet
tyckte det lät rimligt och bättre.

Vi bör prata med Kalle om att uppdatera vår egen hemsida nu. Det är ett tag sen sist. Ingrid och 
Anders gör det.

Adelsö 20230123

             Ingrid Weslien, sekreterare

http://www.adelso.se/

