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PROTOKOLL FRÅN  ÅRSMÖTE 2006-01-30 
Tid:             Kl. 19,00 
Plats: Uppgården, Adelsö 

Närvarande: Anders Ellström Ordförande  (AIF – Adelsö Idrottsförening) 
Göran Lindblad  Kassör (AFR – Adelsö Föreningsråd) 
Ove Wallin  Sekreterare  (AFR– Adelsö Föreningsråd) 
Seth Björk  Gårdsfogde (AFR– Adelsö Föreningsråd) 
Christer Nordemo IT-ansvarig (AFR– Adelsö Föreningsråd) 
Gunnar Axe    (AHL – Adelsö Hembygdslag) 
Janne Gertz    (VA – Värna Adelsö) 
Barbara Baron   (BK – Birkakören) 
Tathy Larsson   (AKSF – Adelsö Kyrkliga Syförening) 
Ove Westerberg   (SGR – Sättra Gårdsråd) 
Johan Lindén   (ASK – Alsnu Skeppslag) 
Carina Nähr   (Adelsö Idrottsförening) 
Yvonne Franzén  (Adelsö Idrottsförening) 

1. Sammanträdet öppnades. 

2. Kallelse och förslag till dagordning godkändes. 

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

4. Val av sekreterare för mötet.  
Ove Wallin valdes att föra dagens protokoll. 

5. Protokollet från AFR:s möte 2005-10-17 godkändes. 

6. Val av ordförande och sekreterare för 2006-2007.  

a. Under kommande verksamhetsår innehar Adelsö Idrottsförening ordförandeskapet i 
AFR till vilket Anders Ekllström utsetts. 

b.Mötet valde Ove Wallin till sekreterare. 

7. Val av firmatecknare.  

a. Mötet valde Göran Lindblad att ensam teckna AFR´s konto i post och bank. 

b.Ordförande Anders Ellström och sekreteraren Ove Wallin utsågs att tillsammans 
teckna föreningens namn i avtalsfrågor o.dyl. Paragrafen beslutades att vara 
omedelbart justerad. 

8. Rapport från kassören för 2005 samt ekonomisk plan för 2006.  Ekonomisk 
Balans och resultatrapport bifogas detta protokoll.  Beslutades att utbetala stöd till 
Hembygdslaget med 11.000:- samt till Adelsö Idrottsförening utbetala 4.000:-  
Räkningar skall utsändas till medlemsföringarna i AFR för Webbplatsen. 
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9. Rapport från ordförande.    

a.    Adelsö Idrottsförening har under hösten 2005 startat upp en ungdomsverksamhet i 
föreningens klubbstuga. Initiativet till detta togs av Carina Nähr samt Yvonne 
Franzén. Behovet av denna verksamhet ses som angeläget då ungdomarna på Adelsö 
inte har tillgång till organiserad fritidsverksmahet. Verksamheten skulle dock 
behöva mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten och ställer frågan till AFR om 
möjligheten att till hösten ev. få disponera Uppgårdens lokaler. Mötet ställde sig 
enhälligt positivt till såväl verksamheten samt att upplåta Uppgården. Vidare 
diskussioner skall föras om detta. 

10. Samordning av sommarens program.  

a.    Punkterna a-c bör anses klara förutsatt att föreningarna rapporterat till sekreteraren. 
Christer N. har skickat material till Ekerö Turism.  

        d.  Vidarerapportering till hemsidan från föreningarna till Christer. Önskemål   
             framfördes att kyrkans aktiviteter på Munsö bör stå med i och med  
             sammanslagningen av Adelsö-Munsö församling. 

        e.  Önskemål har framförts om att få sommarprogrammet i brevlådan.  Beslutades att 
             kopiera hemsidan för distribution i brevlådorna samt sätta upp på anslagstavlorna.  
            Ordförande + sekreteraren ansvara för utdelningen. Tryckning sker hos kommunen  
            samt att lämplig dag för utdelning är en fredag. 

11.        Vandringsdagen 2006. 

b.  Vandringsdagen i år är fastlagd till 2006-05-25. 

c.   Röjningsdag bestämdes till 22 april med samling kl 11.06 vid Norrängsplan. På nästa 
möte bestäms röjningsplan, placeringar av stationer etc.  Frågor som bla tas upp är 
förändring kring Norrängplan, inköp av stolpar (Seth), Sättra Trädgård? (Ove 
Westerberg kollar) 

12.   Nytt om Uppgården.  

a   Renoveringar som är på gång är, ommålning av muséerummet  samt hallen med 
     viss  ombyggnad. Köket på övervåningen + kammaren. Ordna postingången  
     som handikapp entré. Flytta kassaskåpen. Hembygdslaget efterlyser fler kassaskåp. 

b  Cafeverksamhet. Intressse finns att driva café under sommaren. 
    Förhandlingar förs   med Johan Björk. Bör vara klart till nästa möte. Alla överens 
    om vikten av ett café i Uppgården under sommaren 

13.        Uppgårdens vagnslider. Avtalet med kommunen bör vara klart inom någon   
             vecka.Kommunstyrelsens ordförande skall skriva på avtalet.  

14. Adelsö Hembygdsgård. 
            Övertagandet från kommunen till kyrkan ser nu mycket ljust ut.K 
            Kan bli klart  inom kort. 
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15.  Informationstavlorna. 
          Ove Wallin och Gunnar Axe tar på sig att rensa och inventera skicket  
          på informationstavlorna inför kommande sommarsäsong. 

        16. Nästa möte.  Måndag 20 mars kl 19,00 i Uppgården 

        17. Övriga frågor 

a. Webbplats.  Christer ställer fråga om vår webbplats och kostnaden för 
denna. F.n kostar den 3.700:- per år. Christer ser om annan lösning 
finns som är billigare. Inget akut. Reklamen ger en del intäkter. 
Efterlyser fler annonsörer. 

b. Toaletten i brandstation. Informerades om stängningen pga. viss 
förstörelse. Mötet beslutade uppvakta kommunen om omedelbar 
öppning då det behövs en offentlig toalett året runt på Adelsö. Under 
alla år som toaletten funnits har vi varit förskonade från förstörelse, 
tyvärr händer det dock ibland. Sekreteraren kontaktar Ekerö kommun. 

c. Välkomsskylten vi färjan. Seth meddelade att brädan till skylten finns 
på Uppgårdens vind. 

d. Adelsö Idrottsförening. Anders informerade om planeringen av 
renoveringar av festplatsen, Dansbanan, kioskerna mm. 
Röjning/avverkning mellanfestplatsen och sjön. AIF inhämtar 
erforderliga tillstånd. 

e. Jan Gertz önskar få ersättning för utlägg gällande div. kontorsmaterial 
med 420:- vilket godkändes.  

f. Världsarvsområdet. Kommunen har kallat till samråd gällande 
skyltning och trafikföring kring Hovgården. Tyvärr har kommunen inte 
hörsammt dom namn som givits till kommunen för att täcka in olika 
intresse/kunskapsområden. Jan Gertz Kontakta Eva Mill på kommunen 
för ett klarläggande. Mötet kommer att hållas i Adelsö Hembygdsgård  
torsdag 16 /2 kl 18,00. 

g. Sättra Trädgård. Ove Westerberg gav senaste information kring 
Sättra Trädgård där Frösundavik ej är intresserade att driva detta längre. 
Förhandlingar pågår mellan Ekerö kommun och personer med 
alternativa lösningar.  
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18.     Orförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  

 

 

    

 _________________________         _________________________ 

 Anders Ellström/Ordf.  Ove Wallin/sekr. 

  

  

 _______________________          _________________________ 
   

 Göran Lindblad/Justerare Seth Björk/Justerare 
  

 

 
 


