Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 20 oktober 2011 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, KV (Ville) Jacobson, Per Lundstedt, Jan Bystedt, Gunnar Axe,
Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 1 september hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Kassören, Göran Lindblad, hade förhinder. Han har dock meddelat att ekonomin är god.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Inget fanns att rapportera.
§ 5. Arbetsläget i ansvarsområdena
5a. Uppgården
Mats och Per har tillverkat en fotskrapa till Uppgårdens entrétrappa. Herrarna fick beröm för
det fina utförandet.
En plan för renovering av köket i Uppgårdens övervåning har tagits fram av Mats och Per.
Kostnaden uppskattas till 6.000 kr. Planen godkändes och arbetet inleds redan den 26
oktober. Förutom Mats och Per deltar Gunnar och Anders.
Höststädning och isättning av innanfönstren sker i år den 27 oktober med start kl.10.
Kassaskåpen som hyst föreningens arkiv behövs inte längre. Försök har gjorts att ge bort
dem till någon intresserad. Vi beslutade att de ska lämnas till en metallskrot. Gunnar åtog sig
att hitta ett lämpligt släp. Ev. kan Olle Weslien hjälpa oss med transporten.
Vi behöver fler stolar som kan tas fram i samband med föredrag i Uppgården. Jan åtog sig att
inhandla ett dussin klappstolar.
Anders åtog sig att ordna fler nycklar till arkivrummet.
Stugfogden Nils Wernersson önskar inköpa ett snöröjningsredskap, en s.k. snösläde. Detta
godkändes. Styrelsen gav vidare stugfogdarna (Nils och Stintan) i uppdrag att inhandla
kompletterande porslin och annan behövlig köksutrustning till Uppgårdens kök.

5b. Museikommittén
Per föreslog att vi ska göra nya skyltar till föremålen i magasinet, med tydligare text och en
kort beskrivning av vad föremålen en gång användes till. Vi antog Pers förslag och gav Per i
uppdrag att undersöka om hembygdslaget kan inköpa en inplastningsapparat.
Ville har hemma hos sig en varpa och en ”täckvävstol”, som han skulle vilja lägga på
Uppgårdens vind. Dessutom har han tio mjödhorn, som bör införlivas i våra samlingar. Per
och Mats kommer att hjälpa honom med detta.
5c. Dokumentationskommittén
Anders har inköpt ett antal arkivboxar.
Moses Björk har till Ville överlämnat ett antal gamla kassettband innehållande intervjuer med
barnmorskan Anna Johansson. De kommer att lämnas till Göran Lindblad för överföring
till digital form. Moses har dessutom skrivit ner sina egna hågkomster av Anna.
Gunnar tog här upp problemet med att på lång sikt bevara digitala arkiv. De bör ex.vis
omkopieras med vissa intervall och ibland lagras med hjälp av modernare teknik. Vi
beslutade att bilda en digitalkommitté, som ska ta sig an detta problem. Medlemmar blir
Anders, Gunnar och Mats.
5d. Programkommittén
Den 17 november kommer Lennart Rydberg att berätta om Adelsö skolors historia. Ev. kan
vi spela upp en gammal intervju med en lärare på Stenby skola. En del information kan också
finnas i Britta Ekmans examensarbete om Adelsö (se styrelseprotokoll 20110616). Anders
och Göran ska söka efter relevanta bilder i hembygdslagets arkiv.
Även i samband med jultallriken den 1 december kommer delar av Britta Ekmans skrift att
återberättas och bilder att visas.
Ville tog åter upp idén att vid nästa års hembygdsdag visa några av våra maskiner och
apparater i arbete, ex.vis ett tröskverk, en separator, en kvarn, en smörkärna och en
sockerhack. Nästan alla dessa är i behov av översyn. Gunnar lovade att börja titta på
separatorn och kvarnen. Betr. tröskverket och smörkärnan hoppas vi få hjälp av Olle Weslien
och Bosse Stolt.
5e. Övriga ansvarsområden
Inget fanns att rapportera.
§ 6. Verksamhetsbidrag från kommunen för år 2012
Ansökan om bidrag för nästa år ska lämnas till Ekerö kommun senast den 28 oktober. Vi
diskuterade den verksamhetsplan och intäktsplan som måste bifogas ansökan. Jan skriver
ansökan och lämnar in den under nästa vecka.

§ 7. Övriga frågor
Vid förra styrelsemötet åtog sig Jan att utforma ett informationsblad om hembygdslaget.
Han visade ett första utkast och återkommer vid ett senare möte med ett mer slutgiltigt
förslag.
§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 24 november kl. 19 i Uppgården.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Bystedt

