
      

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 28 februari 2013 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Lars Skedinger, 
Anders Ellström, Mats Lundgren, Stintan Qviberg. 
Utöver styrelsen deltog Lene Wallin under punkt 6a. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 
 

§ 2. Styrelsen konstituerar sig 
 
Vid årsmötet den 17 februari valdes Anders Sahlén till ordförande för år 2013. När det gäller 
övriga styrelseuppdrag beslutade dagens möte att Agneta Collberg, Jan Bystedt och Göran 
Lindblad fortsätter som vice ordförande, sekreterare respektive kassör även under 2013. Lars 
fortsätter som sammankallande i programkommittén med Anders Ellström och Jan Bystedt 
som medlemmar. Mats Lundgren ansvarar för underhållsfrågor och Per Lundstedt för museet. 
Mats utsågs även till stugfogde. K V Jacobson lämnade i och med årsmötet alla uppdrag, men 
har som hedersmedlem i styrelsen rätt att, när helst han finner det motiverat, delta i styrelsens 
olika möten och arbetsgrupper. Beträffande övriga poster och uppdrag blir det inga ändringar 
2013. 
 
 
§ 3. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 17 januari 2013 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 4. Ekonomi 
 
Kassören nämnde att Ekerö kommun givit Hembygdslaget ett verksamhetsbidrag på 6.500 kr. 
för år 2013. Ungefär hälften av medlemmarna har hitintills betalat in årets medlemsavgift. 
 
4a. Fullmakt för kassören 
Föreningens kassör, Göran Lindblad (personnummer 360214-1016), bemyndigades att vara 
firmatecknare för Adelsö hembygdslag fr.o.m. 2013-02-28 intill första styrelsemötet efter  
2014 års föreningsstämma. Punkten förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
 
 



      

 

 
§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Sveriges hembygdsförbund uppmanar i ett brev föreningarna att under 2013 bokföra antalet 
timmar av ideellt arbete fördelat på olika sysslor, samt att rapportera in resultatet till  
förbundet. Styrelsen såg ingen större nytta i detta för Hembygdslagets del och beslutade 
därför att inte medverka. 
 
  
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
6a. Uppgården 
Lene Wallin deltog under denna punkt. Hon berättade att Johan Eriksson och Åke Wallin 
hjälper henne med ombyggnadsarbetena. Lenes förhoppning är att hon ska kunna öppna 
kaféet till påsk.  
Nästa moment är golvläggning i köket. Fönstren ovanför diskbänken ska förses med 
innanfönster av plexiglas (ej öppningsbara). 
Styrelsen erbjöd sig att hjälpa till med målningsarbete. 
 
Som omnämndes i förra styrelseprotokollet ska kommunen se till att Uppgården får 
bredbandsanslutning, bl.a. för att inrätta en enkel biblioteksfilial. Lene kommer att få en 
kortare biblioteksutbildning. Ett antal böcker med Adelsöanknytning kommer att placeras i en 
särskild hylla i entrén. K V Jacobson har några vikingaböcker han gärna bidrar med. På 
måndag träffar Anders, Mats och Lene Ekerös bibliotekschef, som planerar för invigning 
lördagen den 1 juni. 
 
”Att göra-listan”. Ett antal nya punkter tillfördes och listan kompletterades med namn på 
ansvariga för de olika punkterna. Mats lovade att snart skicka ut den reviderade versionen. 
Anders föreslog att listan ska överlämnas till vår kontakt på kommunen, Leif Kåsthag. 
Kanske kommunen, som ju äger Uppgården, är beredd att stötta en del åtgärder ekonomiskt.  
 
Agneta Collberg fick i uppdrag att utarbeta ett förslag om tidsenlig möblering av 
arkivrummet i Uppgården.  
 
Mats kontaktar sotare för rensning av kanal från spisen i köket i övervåningen. 
 
6b. Museikommittén 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
6c. Dokumentationskommittén 
Två arkiveringsmöten har hållits med K V Jacobson under 2013 och ambitionen är att träffas 
veckovis för att arkivera återstående material som K V har i sin ägo. 
 
6d. Programkommittén 
Vårprogrammet har färdigställts och distribuerats till alla hushåll på Adelsö. 
Hembygdsdagen söndagen den 11 augusti kommer att organiseras av programkommittén. 
 
 
 



      

 

 
6e. Övriga ansvarsområden 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
”Magasin Ekerö” hade hört av sig och undrade om de kunde få titta i Hembygdslagets 
bildarkiv för att leta efter intressanta bilder. Tanken är att ta nya bilder på samma ställe och 
sedan jämföra ”då och nu”. Anders åtog sig att kontakta redaktionen.  
Gröna öns historiska skyltar är snart färdiga att placeras ut. Det har visat sig att även 
flyttbara skyltar kräver byggnadslov. Anders åtog sig att kontakta kommunen om detta.     
 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 18 april 2013 kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Jan Bystedt 
 


