
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag  
torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, KV Jacobson, Per Lundstedt, Mats Lundgren, Göran Lindblad, Jan 
Bystedt, Gunnar Axe, Bengt Magnusson, Siri Lundmark.  
Under punkt 5a deltog Seth Björk. Agneta Collberg hade anmält förhinder. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes.  
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet den 14 januari 2010 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Göran redogjorde för det ekonomiska läget, som är gott. Han nämnde speciellt att bakningen i 
bagarstugan och försäljningen av Arne Lindblads bok ger goda bidrag till ekonomi. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Stockholms läns hembygdsförbund har den 27 mars årsmöte på kastellet i Waxholm. Det 
beslutades att hembygdslaget ska representeras av Jan och Gunilla Bystedt. 
 
Sveriges hembygdsförbund har sänt ut en enkät om handikappanpassning av lokaler. Anders 
åtog sig att svara för hembygdslagets räkning. 
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
 
Kaféverksamheten. Under 2010 håller Lene Wallin kaféet öppet för allmänheten under tiden 1 
maj till 30 september. Gunnar åtog sig att räkna ut hur stor del av elräkningen för Uppgården 
som bör belasta kaféet. 
 
Städning. Seth inledde en diskussion om ansvaret för städningen under olika delar av året. Seth 
och Marianne Björk har huvudansvaret för städningen. Gunnar åtog sig att vid behov hjälpa 
dem. Det beslutades att särskild städning ska göras av hembygdslaget på våren innan kaféet 
öppnas och på hösten av Lene i samband med att kaféet stängs för säsongen. Kaféet har givetvis 
ansvar för att under säsongen städa i de utrymmen som disponeras för verksamheten. 



 

 

 
Arbetsdag. Den 25 april är alla medlemmar välkomna till vårens arbetsdag på Uppgården. 
 
Elradiatorer. Seth menade att vi har pengar att tjäna på att installera moderna termostater i 
Uppgårdens nedervåning. Ett par radiatorer saknar t.o.m. termostat. Gunnar åtog sig att rådfråga 
en expert om detta. 
 
Trädgården. Det beslutades på förra styrelsemötet att Uppgården ska inhägnas för att stänga ute 
vildsvinen. Gunnar hade undersökt några alternativ. Sträckan som gränsar mot hembygdsgården 
får lämpligen ett staket med samma utseende som det som finns längs landsvägen. I övrigt kan 
ett 80 cm högt fårstängsel med tryckimpregnerade stolpar passa. Det behövs minst tre grindar för 
gående samt en bilgrind. Totalkostnaden uppskattades till 13.000 kr. Beslut om staketbygget 
kommer att tas på nästa styrelsemöte då vi förväntas ha ett fullständigt underlag. 
 
5b. Övriga ansvarsområden 
 

Fotogruppen 
Anders har kontaktat ytterligare fyra personer som har fotoalbum med bilder som kan vara 
intressanta för hembygdslaget, men tillgången till äldre bilder tycks sina. Göran påpekade att 
även bilder från sextio- och sjuttiotalen kan vara värdefulla. 
 
Programkommittén 
Hembygdsdagen den 8 augusti 2010. Arbetet med årets tema ”Alsnö hus och Alsnö möte ” 
fortsätter. KV skriver på en ”story line” och har vissa funderingar om vad skärmutställningen ska  
visa: Alsnö hus, Alsnö möte, ”vad som hände sen” och något om arkeologiska utgrävningar. Han 
hade hittat en del intressanta uppgifter om gränsdragningar. Ett bildspel ska komplettera 
skärmutställningen. Historiska museet har utgrävningsbilder som KV ska försöka få kopior av. 
Jan presenterade, enligt uppdrag från förra styrelsemötet, ett förslag till ett inbjudningsbrev riktat 
till marknadsdeltagare och hantverkare med Adelsöanknytning. 
 
 
§ 6. Årsmötet söndagen den 21 februari 2010 
 
Årsmötet äger rum söndagen den 21 februari kl. 18 i Hembygdsgården. 
Valberedningen hade per telefon meddelat att man hade ett fullständigt förslag klart. 
Kallelsen med bilagor hade färdigställts av Göran och Birgitta Lindblad och fick klartecken att 
lämnas till posten. 
Siri åtog sig att, med stöd av Gunnar och Per, göra i ordning förtäringen ”kaffe och smörgås” för 
50 personer. Varor inhandlas hos Borins. Styrelsen samlas senast kl. 17 för att iordningställa 
lokalen.   
I verksamhetsberättelsen för 2009 saknades ett omnämnande av hembygdslagets deltagande i 
arrangerandet av länsförbundets årsmöte. Det beslutades att föreslå årsmötet att detta i stället 
omnämns i protokollet från årsmötet. 
Styrelsen beslutade föreslå årsmötet en förenkling betr. kallelse till årsmöte. Ett tillägg om detta 
förelås bli infört i stadgarna.  
 
  
 
 



 

 

 
§ 7. Övriga frågor 
 
Copyright. Siri tog upp frågan om copyright för de bilder som hembygdslaget fått kopiera från 
enskilda personers fotoalbum. Efter en viss diskussion beslutades att vi tills vidare inte i någon 
form ska sälja sådana bilder, inte ens i de fall vi fått muntligt medgivande. 
 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 18 mars 2010 kl.19 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
Jan Bystedt 


