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Adelövs Framtidsgrupp  
 

       Årsmötet började med att Stig Petersson hälsad kvällens gäst välkommen som var Ryno 

       Andersson från Ölmstad. Han var ersättare för Inger Ekengaard, ordförande  i Biosfärom- 

       rådet Östra Vätterbranterna som ej kunde komma på grund av sjukdom. Han berättade om 

       hur det hela började med konflikter mellan markägare och olika miljövänner för att till slut 

       komma fram att dom måste samarbeta. Detta samarbete ledde till att Östra Vätterbranterna 

       utnämndes till ett av UNESCO biosfärområde 2012. Under den efterföljande fikapasusen  

       gavs tillfälle att ställa frågor och diskutera med Ryno. Slutligen tackade Stig för hans med- 

       verkan med en korg med Adelövs-loggan på. 

       

 

§ 1  Stig Petersson hälsade alla välkomna till årsmötet   

 

§ 2  Dagordningen för årsmötet godkändes 

 

§ 3  Till ordförande för årsmötet valdes Stig Petersson 

 

§ 4   Till protokollförare för årsmötet valdes Uno Ljungberg 

 

§ 5  Till justerare valdes Martin Harrysson och Reinhold Teodorsson 

 

§ 6  Årsmötet fann att kallelse utgått i stadgeenlig ordning 

 

§ 7  Stig Petersson föredrog verksamhetsberättelsen.  

 

§ 8  Uno Ljungberg föredrog resultat och balansräkning.  

 

§ 9  Revisorernas berättelse lästes upp av Filip Källner. Revisorerna förslog att styrelsen och kas- 

       saförvaltare beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

§ 10 Årsmötet beslutade att ge styrelsen och kassaförvaltare ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 11 Val av styrelseledamöter 
        Ledamöter som valdes på 2 år 

        Omval på Stefan Gustafsson, Uno Ljungberg, Ina Nord, Stig Petersson och nyval på 

        Martina Karlson  

        Ledamöter som 2021 valdes på 2 år 

        Maria Balfoort, Martin Harrysson, Kristina Karlsson och Kristin Hedberg 

 

§ 12 Val av styrelsesuppleant 

         Ett förslag från årsmötet kom upp men den förslagne har ej tillfrågats så detta kommer upp 
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         på nästa styrelsemöte för beslut. 

 

 § 13 Val av ordförande 
        Till ordförande på ett år omvaldes Stig Petersson. 

 

§  14 Revisorer och suppleant 
         Omval på Annelie Tageson och Filip Källner. 

         Revisorsuppleant, omval på Gunvor Vilhelmsson 

 

§ 15 Valberedning 
        Till valberedning omvaldes Magnus Andersson, tillika sammankallade och Lisbeth Klint   

 

§16   Ombud till Adelöv fastigheters ekonomiska förenings årsstämma 

         Till ordinarie ombud valdes Stig Petersson och som ersättare valdes Martin Harrysson. 

 

§ 17 Medlemsavgift 
        Årsmötet beslutade att avgiften för 2023 ska vara oförändrad, 100 kronor för enskilt med- 

        lemskap och 200 kronor för familj. 

 

§ 18 Verksamhet och budget 

        Till hushållningssälskapet sommarmöte på Adelövs Gård ska föreningen medverka på något 

        Sätt. Förslag kom att föreningarna i Adelöv gör en gemensam presentation om vad för- 

        eningarna står för. Ett politikermöte inför valet i augusti planeras. Julmarknad i slutet av 

        november är inplanerat.       

 

§ 19 Övriga frågor 
        Förslag kom att till Biosfärområdet föreslå som representant från Adelöv på Kristin 

        Hedberg. 

        Stig informerade om att biosfärområdet Östra Vätterbranterna kommer att ordna en rund- 

        resa i Adelöv den 18 maj. Programet är ej klart men det blir besök på lite olika platser. 

 

        Stig informerade om ”Budkavlen går-För vårt vatten”. Det är Aktion Rädda Vättern med 

        flera som arrangerar en manifestation i sommar. Vi går, cyklar simmar med fackla och bud- 

        kavle. Resan starta den 25 juli från Kleven, Gränna för att fortsätta mot Jönköping, Hjo, 

       Askersund, Motala, Vadstena, Ödeshög och går i mål de 7 augusti vid Norra Kärr. 

 

        Martina Karlsson berättade att belysningen i Duvebo och Kvarnarp börja bli dålig så det har 

        beslutats att densamma ska plockas ned. 

  

        Som sista punkt avtackades Leif Ahx för sin tid i styrelsen och Stig överlämnade en blom- 

         ma till honom       

        

§ 20 Mötet avslutades 
        Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

 

Adelöv den 2022-04-05 

 

 

________________________  _________________________ 

Stig Petersson, ordförande   Uno Ljungberg, protokollförare 

 

____________________________  _________________________ 

Martin Harrysson, justerare  Reinhold Teodorsson, justerare 


