
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 1 mars 2012 kl. 18 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Jan Bystedt, 
Lars Skedinger, K V (Ville) Jacobson, Mats Lundgren. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 

§ 2. Styrelsen konstituerar sig 
 
Styrelsen beslutade att Agneta Collberg, Jan Bystedt och Göran Lindblad fortsätter som vice 
ordförande, sekreterare respektive kassör även under 2012, samt att Lars blir sammankallande    
i programkommittén efter K V, som avsagt sig. K V kvarstår dock som medlem i kommittén. 
Beträffande övriga poster och uppdrag blir det inga ändringar 2012. 
 
 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 19 januari 2012 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Kassören nämnde att Studieförbundet Vuxenskolan skickat över bidraget för vår 
studieverksamhet 2011. 
 
4a. Fullmakt för kassören 
Föreningens kassör, Göran Lindblad (personnummer 360214-1016), bemyndigades att vara 
firmatecknare för Adelsö hembygdslag fr.o.m. 2012-03-01 intill första styrelsemötet efter 
2013 års föreningsstämma. Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Hembygdslaget har fått inbjudan till årsstämman i Stockholms läns hembygdsförbund den 
24 mars i Nynäshamn. Styrelsen beslutade att Lars och Maria Skedinger ska representera 
hembygdslaget. 
Sveriges hembygdsförbund förnyar i år sin portal. Hembygdslaget har möjlighet att ha egen 
hemsida där. Sekreteraren åtog sig att undersöka vilken nytta vi kan ha av detta. 
 



 

 

  
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
6a. Uppgården 
Renoveringen av köket i övervåningen avancerar. Anders är snart klar med målningen. 
 
6b. Museikommittén 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
6c. Dokumentationskommittén 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
6d. Programkommittén 
Hembygdsdagen söndagen den 12 augusti har temat ”Gamla arbetsredskap”. K V har bokat 
hembygdsgården den 11e, 12e och 13e augusti. K V påpekade att det är hög tid att se över 
tröskverket, kvarnen och separatorn. Per åtog sig att prata med Olle Weslien om tröskverket 
och K V åtog sig att kontakta Olle Brodin om kvarnen. Ytterligare ”redskap” som ska 
trimmas in är bl.a. en smörkärna, en separator och en sockerhack. 
Jultallriken arrangeras i år torsdagen den 29 november kl. 19 i Hembygdsgården. K V åtog 
sig att boka lokalen. 
Tomteverkstaden bestämdes till lördagen den 8 december 2012 kl. 12-15 i Uppgården. 
 
6e. Övriga ansvarsområden 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
”Magasin Ekerö” hade hört av sig och undrade om vi hade något att rapportera till deras 
aktivitetslista. K V kontaktar tidningen om hembygdsdagen. 
      
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 29 mars 2012 kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Jan Bystedt 


