
Protokoll Årsmöte i Adelsö Föreningsråd 2016-10-11
Plats: Adelsö Hembygdsgård
Tid: Kl 19.00 – 20.15

Närvarande: 
Malin Rikardsdotter Ahlin Alsnu Vikingar
Eva Wiklund Kassör AFR
Eeva Axe Adelsö- Munsö Församlingsråd
Ann-Sofie Kamkar Svenska Kyrkan
Göran Ageby Adelsö Evenemang 
Urban Hasselström Adelsö Evenemang
Lars Skedinger Adelsö Hembygdslag
Christer Karlsson Birkakören
Staffan Eriksson Värna Adelsö
Eva Micski Alsnu Vikingar

1. Mötet öppnas
Malin Rikardsdotter Ahlin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Justering av protokollet från 20160329
Mötet godkände protokollet utan anmärkning. 

3. Ekonomisk rapport 
Eva Wiklund redovisade den ekonomiska rapporten. Idag finns 11 603 kr på postgirot och
 9 450 kr på föreningens Swedbank konto totalt 21 054 kronor.

Malin har undersökt vad fakturan om 1421 kronor för elkostnader. Föreningen faktureras av 
VMR maskin gällande elkostnader för vindsutrymmen då AFR har material på vinden. 
Malin uppdras att ta reda på varför AFR är mottagare till fakturan och vilka som nyttjar 
vinden.

Frågan är om vandringsleden behöver rustas upp med medel från AFR. Owe konsulterades 
per telefon. Owe äskar pengar för att iordningsställa 3 bänkar och en eldstad med stockar runt 
om vid Västerhavet vilket uppskattades till totalt 13 000 kronor. Förslaget bifölls.

Diskuterades att AFR borde gå in och stötta valborgsfirandet då många föreningar är delaktiga
och firandet utförs i AIF:s lokaler många föreningar är delaktiga. Idag är ansvarsfördelningen 
oklar och i år drog Malin i arrangemanget. Beslutades att ta upp frågan vid årsmötet.. 

4. Hemsidan
Kalle Dahlberg önskar information från föreningarna, via mail, som han ska lägga upp på 
hemsidan adelso.se. 

Inget besked om ägare för hemsidan: Adelso.nu har kunnat fastställas.

5. Erfarenheter och sammanfattning från våren och sommaren samt höstens planering:
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Birkakören
Det blir två julkonserter 17 och 18/12 i år.

Värna Adelsö
En uppskattad föreläsning om kompostering har hållits. Dialog om nedläggning av 
kopparnätet sker med Telia men dialogen går trögt.

Adelsö Hembygdslag
Årets hembygdsfirande blev speciellt då hembygdsrörelsen firade 100 år. 
Firande har också skett tillsammans med Ekerös 7 hembygdsföreningar. 
Bakningsdagar har varit och framöver blir det
Film om hembygd 13/10 
Historiska kartor 27/10
Ljusstöpning 10/11
Jultallrik med underhållning 24/11
Tomteverkstad 3/12

Adelsö Evenemang
Veterandag med deltagarrekord trots dåligt väder med dans på kvällen på 240 personer.
Laddar för julmarknad till första advent.
Planerar julbord ihop med affären i hembygdsgården. Allt hemlagat, fredag kväll 9:e och 
lördag em den 10/12. 
Annandag pingis
Julgransplundring den 5/1
Skidresa till Romme på sportlovet
After Ski i pannrummet

Kyrkan
All helgona helgen är speciell då man tänder ett ljus för de man minns och i år kommer man 
fokusera på barn.
Flitiga fingrar sammanstrålar veckovis.
Kurs kommer ske i kransbindning i Laila Månssons regi 19/10 ihop med Flitiga fingrar.

Alsnu Vikingar
Kör på med hantverksdagar. Tagit upp vikingabåtar och ett par arbetsdagar ska nu ske de 
närmaste helgerna.
Goda erfarenhet från Alsnu Vikingadagar. Många besökare i strålande solsken och en vinst på 
c:a 10 000 kr.

Beryl Kornhill
Spela Ansgar i Kyrkan och ett evenemang som heter sanning och förbannad dikt.

AIF
Inte närvarande och ej lämnat information

6. Övriga frågor
Badplats
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Värna Adelsö har fått förfrågan om att arbeta med frågan om en upprustad badplats, då det i 
en ny plan från kommunen inte finns med ett kommunalt bad för Adelsö. Oklart om 
ansvarsfrågan och åtagande idag.

Ordförandeskap 2017
Birkakören 2013
Adelsö Hembygdslag 2014
Värna Adelsö 2015
Alsnu Vikingar 2016
Beslutades att ordförandeskapet tas av:
- Adelsö Evenemang  2017 
- AIF 2018

7. Kommande årsmöte
Årsmötet kommer att ske tisdagen den 17 januari i Café Uppgården. 

8. Mötet avslutas
Ordförande Malin Rikardsdotter Ahlin förklarade mötet avslutat.

Eva Micski

Sekreterare
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