Protokoll från årsmöte i Adelsö Föreningsråd 2014-01-22
Plats: Uppgården, Adelsö
Tid: Kl. 19.00
Närvarande:
Ove Wallin (ordf. t.o.m. punkt 6)
Mats Lundgren (ordf. fr.o.m. punkt 7)
Staffan Eriksson
Jan Gertz
Ove Westerberg
Malin Rikardsdotter
Eeva Axe
Jan Bystedt (mötessekreterare)

Adelsö IF
Adelsö hembygdslag
Gröna Ön
Värna Adelsö samt Birkakören
Adelsö vandringsled
Alsnu vikingar
Svenska Kyrkan
Adelsö hembygdslag

1. Mötet öppnas
Ove Wallin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av protokoll från mötet 2013-10-23
Protokollet godkändes.
3. Val av sekreterare och justeringsman för mötet
Till sekreterare valdes Jan Bystedt och till justeringsman Ove Westerberg.
4. Ekonomi
Kassören, Göran Lindblad, hade anmält förhinder inför kvällens möte.
Resultat- och balansrapport för år 2013 hade skickats ut per e-post. Behållningen vid
årsskiftet var 17.288 kr.
Rapporten godkändes av mötet, varefter vi gick igenom eventuella utgifter för 2014.
Adelsös webbportal. Under 2013 avslutades gamla abonnemang för bl.a. webbhotell. I
fortsättningen betalar AFR för den gemensamma portalen och varje förening för sina egna
hemsidor. Kalle Dahlberg kontaktas av AFR ang. ev. kvarvarande fordringar för nedlagt arbete
under 2013, samt för fortsatt underhåll av AFR:s hemsida.
Hjärtstartare. Mats Lundgren föreslog att AFR skulle medverka till inköp av en hjärtstartare.
Kostnaden borde i så fall delas mellan AFR och helst fyra av föreningarna. Mötet tyckte att idén
var utmärkt och beslutade att Mats ska kontakta föreningarna och be dem meddela ev. intresse
innan AFR:s nästa möte i mars.
Entréavgiften vid Valborgsfirandet. Malin påpekade att en del besökare tycker det är konstigt
att betala inträde och undrade om inträdet skulle kunna ersättas av ett bidrag från AFR. Mötet
tyckte att detta verkar rimligt och gav Ove Wallin och Mats Lundgren i uppdrag att kontakta
Elisabet Lunde och fråga om Ekerö kommun kan gå in med ett verksamhetsbidrag för att täcka
AFR:s kostnad. Besked om detta behövs innan vårt marsmöte.
Kommunbidrag. Mötet gav AFR:s ordförande i uppdrag att tänka igenom ev. andra behov där
AFR skulle kunna söka bidrag från kommunen.
5. Återblick på 2013
Ove Wallin, som varit AFR:s ordförande under 2013, konstaterade att det varit ett lugnt år. Värt
att nämna var dock Strömma Turism & Sjöfart och RAÄ:s planer på utökade aktiviteter i vårt

världsarv, med fler guidade turer i Hovgårdsområdet och fler båtturer mellan Adelsö och Birka.
Vandringsdagen 2013 slog antagligen rekord med närmare 300 vandrare.
Ove själv har blivit invald i kommunens näringslivsråd, något som kan vara positivt för
aktiviteter på Adelsö.
6. Val av ordförande för 2014
År 2014 är det hembygdslagets tur att leda föreningsrådet. Som ordförande föreslogs Mats
Lundgren, som under 2013 varit hembygdslaget representant i AFR.
Mats valdes av årsmötet till ordförande för 2014.
Ove Wallin överlämnade härmed ”klubban” till Mats Lundgren, som ledde resten av årsmötet.
7. Val av kassör för 2014
Som förslag fanns omval av Göran Lindblad.
Göran Lindblad (personnummer 360214-1016) valdes av årsmötet till kassör i Adelsö
föreningsråd för tiden fram till årsmötet 2015. Det beslutades att kassören tecknar AFR:s
konton i bank och plusgiro samt att kassören utses till firmatecknare.
8. Ansökan från Adelsö Evenemang om inträde i AFR
Från det nybildade Adelsö Evenemang hade AFR fått en ansökan om medlemskap i
föreningsrådet. Vi skulle dock vilja veta mer om AE och dess verksamhet. Mötet beslutade att
Adelsö Evenemang ska inbjudas som adjungerad medlem till kommande styrelsemöten, samt att
frågan om fullt medlemskap ska avgöras senast vid årsmötet 2015. Mats fick i uppdrag att
kontakta AE.
9. Vandringsdagen den 29 maj
Adelsö vandringsdag arrangeras som vanligt på Kristi himmelsfärdsdag, som i år infaller
torsdagen den 29 maj. Föreningarna bidrar traditionsenligt: Alsnu Vikingar står vid starten och
säljer kartor, hembygdslaget serverar mjöd och saft vid Kunsta gravfält, Värna Adelsö bjuder på
saft och kakor vid utsiktstornet och idrottsföreningen serverar fisksoppa vid Widlunds. Eeva
meddelade att Kyrkliga syföreningen inte deltar i år. Hon fick då i uppdrag höra efter om Sättra
gårdsråd kan stå för kaffet. Gröna ön kommer att organisera mobilsamåkning.
Det föreslogs att vi ska ställa upp en ”bajamaja”, exempelvis vid Widlunds. Förslaget antogs
och Ove Wallin åtog sig att undersöka om kommunen kan sponsra.
Ove Westerberg berättade att några sanka partier skulle behöva förses med spänger.
Röjning av taggiga snår behövs även i år vid Harhem. Några bänkar behöver oljas och de blå
ledmarkeringarna behöver bättras på med ny sprayfärg. Mötet beslutade att Ove Westerberg
ska fråga Ekerö kommun om bidrag till underhållet av leden.
10. Webbportalen
Mats har pratat med Kalle Dahlberg, som kommer att hålla hemsidan uppdaterad på ett bra sätt,
bl.a. med kalendariet. Föreningarna uppmanades att kontakta Kalle direkt för annonsering av
sina aktiviteter.
11. Rapporter från föreningar/organisationer
Adelsö IF
Det är snart dags för årsmöte. Under vintern ordnas skidresa och buggkurs. På sportlovet
kommer Matilda Björk att ordna utomhusaktiviteter. AIF:s hemsida ger detaljer om alla
aktiviteter.

Kyrkan
Församlingsrådet för Adelsö utses i morgon.
På söndag är det avtackning av Lizen Anterud, som slutar med januari månads utgång. Efter
gudstjänsten serveras sopplunch i Hembygdsgården.
Intervjuer med två sökande till den ledigblivna prästtjänsten sker nästa vecka. Tills den nya
prästen tillträder vikarierar Henrik Hammar.
Kyrkan kommer att arrangera påsklunch och på vandringsdagens morgon en gökotta.
Gröna ön
Föreningen kommer att hålla möten en gång i månaden där alla är välkomna, inte bara
styrelsemedlemmar.
Den 1 juni 2013 invigdes de nya skyltar som berättar om Adelsös historia och som är placerade
i Uppgårdens trädgård. Man översätter nu texten till engelska och så småningom till tyska.
Översättningarna kommer att monteras i tidningshållare och finnas att låna inne i Uppgården.
Jill Breiler och Cathrine Abrahamsson stöttar.
Mobilsamåkningen har kommit igång och Ekerö kommun har bidragit med kostnaden för
programmet som samordnar mobilsamåkningen. I lördags hölls ett möte i pannrummet. Det är
fler som erbjuder plats än som vill åka med. Staffan nämnde att man gärna vill nå öns ungdomar
och få dem att utnyttja samordningen.
Gröna ön ordnade en utflykt till ”Egen el” i Katrineholm för att studera solceller och annat.
Fortsättning följer med studier och ev. gemensamma inköp.
Tillsammans med Bo Nylén från Naturskyddsföreningen har Gröna ön och Värna Adelsö
inspekterat ett avverkningsområde vid Kunsta. Staffan menade att det vore bra att få se
avverkningsplaner innan de verkställs, så att det ges tillfälle att komma med synpunkter.
Alsnu vikingar
Vikingarnas hus kommer att användas vid årsmötet den 1 mars, även om det då inte kommer att
vara riktigt klart. Man har haft hjälpa av inhyrda hantverkare, men just nu arbetar man mest
själv.
Den 8 maj firas Vikingarnas dag.
En idé har väckts att försöka hitta oregistrerade fornlämningar på ön i syfte att minska risken att
de förstörs.
Birkakören
Jan nämnde några av årets sångframträdanden: vid Valborg på Adelsövallen,
vårkonsert sista söndagen före midsommar, soaré som ges vid fyra tillfällen i oktober (17e, 18e,
24e och 25e) samt julkonsert.
Värna Adelsö
Tidningen Adelsönytt är en succé. Björn Rydberg och Ingela Westerberg gör stora delar av
arbetet.
Man har uppvaktat Systembolaget angående Borins indragna tillstånd. Ingen uppgörelse nåddes,
men Värna Adelsö fortsätter försöken att hitta en framkomlig infallsvinkel.
Bevakningen gällande uppförandet av vissa nya byggnader vid Horns udde fortsätter.
Hembygdslaget
Vårprogrammet är klart och har distribuerats i brevlådorena på ön.
Årsmötet äger rum den 16 februari kl. 18 i Hembygdsgården.
Ordföranden Anders Sahlén lämnar styrelsen i samband med årsmötet.
I Uppgården fortsätter arbetet med registrering och arkivering av dokument.
Nya möbler till Uppgårdens trädgård kommer att tillverkas av några medlemmar i styrelsen.

Kommunen har ännu inte färdigställt bredbandsfibern och WiFi-zonen i Uppgården.
Ove Wallin berättade att Uppgården kommer att få en separat vattenmätare. Hittills har
Uppgården åkt snålskjuts på mätaren i Hembygdsgården. I fortsättningen ska Kyrkan ersättas
för förbrukningen i Uppgården.
12. Birkautställning i Adelsö Hembygdsgård
Information om ”Birkaprojektet” och eventuella åtaganden från föreningar på Adelsö hade
skickats till föreningarna via e-post i slutet av förra året.
RAÄ har ett krav att med vissa intervall förnya utställningarna i museet på Birka.
Under några år har där visats en modell av världsarvet Birka-Hovgården, som tillverkats av
elever i Munsö skola. Innan sommarsäsongen 2014 inleds ska denna utställning ersättas av en
annan och RAÄ har då erbjudit den som gåva till Adelsö föreningsråd, med tanken att den
skulle visas på Adelsö under sommaren 2014. RAÄ (kontaktperson är Lena Johansson) erbjuder
sig att ansvara för transport samt ned- och uppmontering. Nedmonteringen utförs av Åke
Karlsson. Efter uppmontering överlämnar RAÄ utställningen i fungerande skick till AFR.
Den 6 december besökte Ove Wallin och Lars Skedinger från hembygdslaget Björkö för att
bilda sig en uppfattning om utställningen. Modellen är relativt stor, ca. 3x5 meter. Sju datorer är
kopplade till modellen och ger information om olika platser på världsarvet. Ett antal planscher
hör också till. Vid ett särskilt möte den 8e januari diskuterade en grupp bestående av Ove
Wallin, Lars Skedinger, Mats Lundgren, Jill Breiler och Cathrine Abrahamsson frågan.
Vid kvällens möte var vi överens om att utställningen är intressant och att AFR kan tänka sig att
ta emot den, om det inte medför någon kostnad för AFR.
Kyrkorådet har sagt ja till att den hyresfritt kan ställas ut i Hembygdsgården.
Toalettbesök måste dock hänvisas till toaletterna vid Uppgårdens vagnslider.
Ekerö kommun har, efter fråga från hembygdslagets ordförande, lovat att en av
kommunens sommarjobbande ungdomar kan få i uppgift att sköta utställningen.
Malin, som själv skötte utställningen förra sommaren, intygade att den är lättskött och
välfungerande.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade mötet att AFR ska ta emot utställningen och att
gruppen som träffades den 8 januari fortsätter att arbeta med projektet.
Utställningen ska visas från midsommar till och med hembygdsdagen och vara öppen
samtidigt som café Hovgården. AFR äger utställningen och beslutar senare vad som
ska hända med den efter sommaren.
På förslag av Malin beslutade vi att ordna en invigningsceremoni.
13. Övriga frågor
Styrelsemöten under 2014 äger rum torsdagen den 20 mars och måndagen den 13 oktober.
Årsmötet 2015 förläggs till tisdagen den 20 januari.
Alla möten hålls kl. 19 i Uppgården.
14. Mötet avslutas

Mats Lundgren
Ordförande

Ove Westerberg
Justeringsman

Jan Bystedt
Sekreterare

