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Plats: 

Adelsö IF klubbhus  

Närvarande: 

Laila Månsson  Adelsö hembygdslag 

Kristina Qviberg Adelsö Hembygdslag 

Eva Wiklund  Kassör 

Göran Ageby  Adelsö Evenemang 

Ann-Sofie Kamkar Ekerö pastorat 

Andreas Gustafsson Adelsö IF 

Mats Lundgren Värna Adelsö 

Malin Rikardsdotter Alsnu vikingar 

Olle Weslien  Adelsö IF 

Anders Ellström STV 

 

§1 Ordförande öppnar mötet 

Ordförande Olle öppnade mötet. 

§2  Val av sekreterare för mötet  

Andreas Gustafsson valdes till sekreterare. 

§3 Val av Justerare 

Anders Ellström valdes som justerare. 

§4 Föregående protokoll 

Inga synpunkter på föregående protokoll. 

§5 Ekonomisk rapport  

Kassören rapporterade att det finns 22 825 kronor på bankkontot. 

Det finns en faktura på bajamajja från vandringdagen. Mötet beslutade att kolla med 

Adelsö Evenemang hur mycket vi skall betala. 

§6 Vandringsleden, ansvarsfördelning 

Ove Westerberg har avgått och vi behöver utse en ersättare. 

Vi beslutade att dela upp arbetet med underhåll av vandringsleden i olika sträckor 

enligt bilaga 1 där de olika föreningarna tar ansvar för olika sträckor. 

Värna Adelsö tar ansvar för sträcka 1. Hembygdslaget och Alsnö vikingar tar sträcka 2 . 

Adelsö Evenemang tar sträcka 3 och och 4. Adelsö IF tar sträcka 5, skansberget. 

 Mats tar ansvar för att ta ut ta blå färg från Färingsö Trä. 



Malin kollar upp stämpel och kartor till vandringsleden. Hembygdslaget kollar också 

upp hur vi gör med skylten. Vandringsledsskylten som brukar hängas vid Adelsöskylten 

vid färjan finns i pumphuset. 

Vi konstaterade att de olika föreningarna står på samma plats som förra året och inga 

förändringar till i år. 

Mats avsvarar för att skylten kommer upp vid färjan. 

Malin skickar in annons till tidningarna samt facebook. 

Vandringsdagen är den 10 Maj i år och vi bestämde att ha ett uppföljningsmöte 

torsdag den 3:e Maj klockan 19.00 på Adelsö IF:s klubbhus. 

§7 Samordning av föreningarnas aktiviteter 

Alla föreningar behöver lägga ut respektive arrangemang på kalendariet. 

Förra året fanns flera aktiviteter samma dag. Det fanns både positiva och negativa 

synpunkter. Det viktiga är att allt samordnas för att slippa överraskningar. 

På torsdag har hembygdslaget ett föredrag om Adelsös handelsträdgårdars roll under 

kriget för att försörja Stockholm. 

Adelsö Evenemang har sin Rommeresa på Lördag, Mopperacet 30/6 med dans på 

festplatsen. I höst dans i Pannrummet och Julmarknad den 1:a December. Poker 

annordnas också varje vecka. 

Birkakören har Ted Gärdestad den 24 Mars i Ekerö centrum. 

Kyrkan har Afternoon Tea den 17:e Mars i Munsö församlingsgård.  

Under påsk är det musik och mässa i Munsö kyrka samt påsklunch i Munsö 

Församlingsgård. 

Söndag den 8:e April Gudstjänt med temat ”Att måla liv”. 

22:a April skall Malin och Thomas Eriksson spela på gitarr. 

6:e Maj Gudstjänst för små och stora i Adelsö Kyrka. 

Torsdag den 10:e Maj Gökotta i Adelsö Kyrka. 

Söndag den 20:e Maj. Gudstjänst på Kurön. 

Under Juli komme det att vara sommarmusik i Adelsö, Birka och Munsö Kyrka. 

Värna Adelsö är engagerad i Vandringsleden, de har årsmöte 9 Juni i Pannrummet. 

Tidningen från Värna Adelsö kommer in i Maj/Juni. De vill också ha fler nomineringar 

till årets Adelsöbo. 

Vikingarna kommer att ha en minnersermoni för Frejjan den 21 April. 

Valborg och Första maj blir liknande som tidigare år. Hantverksgillen och vanliga 

träffar som vanligt. 

Adelsö IF är också medansvarig för planeringen av Valborg. Vandringsdagen och 

Fisksoppan. Midsommarafton och midsommardagen som vanligt. 



Vi har också hört rykten att Beryl har nåt på gång.... 

§8 Hemsidan 

Det är viktigt att vi är kortfattade när vi skickar in kommande händelser till hemsidan.  

§9 Kommande händelser 

Rapporterat under §7. 

§10 Övriga frågor 

Mats tog upp en fråga om att uppdatera Ordförandeuppdraget i Adelsö Föreningsråd i 

och med att flera föreningar idag är med.  

 Vi  behöver också titta över om det finns en lista på vad som förväntas av ordförande i 

Föreningsrådet. 

Vi hänskjuter denna fråga till nästa möte. 

Alsö vikingar tog upp frågan om bidrag för underhållningen under Valborg och Adelsö 

föreningsråd och Värna Adelsö har tidigare sponsrat. Mötet beslutade att Adelsö 

Föreningsråd skall bidra med 5000 kr. 

Mötet diskuterade hur föreningsrådet skall få in pengar till verksamheten, vi behöver 

titta igenom om vi kan söka bidrag för aktiviteter. Ett alternativ vi kan diskutera inför 

årsmötet kan vara att respektive förening bidrar till Föreningsrådet. 

§11 Nästa möte  

Nästa Möte 3:e Maj. 

§12 Mötets avslutas 

Olle Weslien avslutade mötet 


