
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag  
torsdagen den 18 mars 2010 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, KV Jacobson, Per Lundstedt, Göran Lindblad, Jan Bystedt, Siri 
Lundmark, Mats Lundgren och Stintan Qviberg. 
Under punkt 6a deltog Seth Björk. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes.  
 
 
§ 2. Styrelsen konstituerar sig 
 
Ordföranden Anders Sahlén har av årsmötet utsetts till ordförande för år 2010. Styrelsen 
beslutade att Agneta Collberg, Jan Bystedt och Göran Lindblad fortsätter med sina respektive 
uppdrag som vice ordförande, sekreterare och kassör under år 2010. Övriga ordinarie ledamöter 
är KV Jacobson, Per Lundstedt och Siri Lundmark. Suppleanter är Gunnar Axe, Mats Lundgren, 
Stinta Qviberg och Lars Skedinger. 
 
 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från styrelsemötet den 4 februari 2010 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Göran redogjorde för det ekonomiska läget, som är gott. Hittills i år har 102 medlemmar betalat 
föreningsavgift. 
 
4a. Fullmakt för kassören 
Föreningens kassör, Göran Lindblad (personnummer 360214-1016), bemyndigades att vara 
firmatecknare för Adelsö hembygdslag fr.o.m. 2010-03-18 intill första styrelsemötet efter 2011 
års föreningsstämma. Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Sveriges hembygdsförbunds årsstämma äger rum den 28-29 maj. Styrelsen enades om att 
hembygdslaget inte har något intresse av att delta på detta möte. 
I ett brev rörande Hembygdsförsäkringen uppmanades vi att lämna vissa uppgifter. Anders 
åtog sig detta. 
Håbo hembygdsförening hade skickat ett brev om en sommarteater om Jan Fridegård. 
 



 

 

 
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
6a. Uppgården 
 
Staket. Beslut har tidigare tagits om att Uppgården ska inhägnas för att hålla vildsvinen ute. 
Styrelsen beslutade nu att ge Gunnar mandat att välja och köpa in staket. Vidare beslutades att 
hembygdslaget ska försöka få ekonomiskt stöd från kommunen för staketet. Styrelsen enades 
om att staketet har hög prioritet och att arbetet med detta ska påbörjas så snart tjälen gått ur 
jorden. 
 
Seth Björk föreslog att en enkel grusgång bör anläggas mellan parkeringen vid 
Hembygdsgården och Uppgårdsbyggnaden. Styrelsen antog förslaget och bestämde att gången 
lämpligen anläggs i samband med staketarbetet. 
 
Seth Björk tog upp snöskottningen, som han utför för hand och som i år varit betungande. 
Enligt Seth skulle en snöslunga vara lämplig för Uppgårdens behov. Det beslutades att styrelsen 
återkommer till detta och att snöskottningsproblemet ska vara löst till nästa vinter.  
 
6b. Övriga ansvarsområden 
 
Kryddträdgården. Siri fick mandat att inhandla skyltar och nya växter. Skyltarna kommer att 
ange svenskt namn, latinskt namn samt användningsområde. En del växter tänker Siri driva fram 
själv. 
 
6c. Hembygdsdagen 
 
Lotteriet. Björn Rydberg hade hört av sig till Anders med en vädjan om gåvor till vinster. Lagret 
är slut och enligt Björn behöver  lotteriet många och värdefulla vinster.   
 
Temat Alsnö hus och Alsnö möte. Den särskilda arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att 
utforma presentationen av temat. Tyngdpunkten blir en skärmutställning med text och bild. KV 
redogjorde för den historia han skulle vilja förmedla till besökarna om Adelsö på medeltiden, 
böndernas situation i det tidigmedeltida Sverige och de maktstrider mellan stormän och kungar 
som bl.a. ledde fram till Alsnö möte. Uppskattningsvis behövs tjugo skärmar, som ska ha både 
text och bild. Utgrävningarna av Alsnöhus skulle kunna presenteras i form av ett bildspel. Det 
föreslogs att de med nödvändighet korta texterna på skärmarna skulle kunna kompletteras med 
att KV håller föredrag samt att hans mer utförliga text görs tillgänglig för intresserade. 
 
  
§ 7. Övriga frågor 
 
Ekebyhovskaféet. På årsmötet föreslog Christer Svanberg att hembygdslaget skulle delta i 
Ekebyhovskaféets för att ge Adelsö lite uppmärksamhet och kanske dessutom få ett visst tillskott 
i kassan. Anders hade vid e-post frågat styrelsen om intresse fanns, men med klent resultat. 
Anders har meddelat Christer att hembygdslaget f.n. inte avser att engagera sig i denna aktivitet.  
 
Namnlista för styrelsen 2010. Namnlistan kompletterades betr. telefonnummer e-postadresser. 
Sekreteraren har i uppdrag att skicka den till styrelsen. 



 

 

 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 15 april 2010 kl.19 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet 
Jan Bystedt 


