
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

        torsdagen den 6 april 2017 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Berit Dreyfert, Stintan Qviberg, Jan Bungegård, 

Anders Ellström, Siri Lundmark 

 

 

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 6 mars 2017 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 6 april 2017 var 83.972,99 kr. 

 

52 betalande medlemmar och hedersmedlemmar.  

 

3.2 Hittills under 2017 är det färre betalande medlemmar jämfört med tidigare år. Ingen post-

girotalong var bifogad kallelsen till årsmötet 2017. Lars kommer via mail sända påminnelse 

om medlemsavgiften. 

Styrelsen bestämmer att till nästa årsmöte 2018, till kallelsen bifoga postgirotalong ifylld med 

hembygdslagets plusgiro 364846-6. Blir tydligare med inbetalningen på så vis.   

 

3.3 Från Ekerö kommun kultur har Adelsö Hembygdslag erhållit 6.000 kr i verksamhetsbi-

drag.  

 

3.4 Kalle Runristare inkommit med faktura. Fakturan 2.200 kr är betald.  

 

3.5 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket 

 

3.5.1 Utdrag av konstituerande styrelseprotokoll skrivet av Siri och vidimerat av Siri och 

Maya. Detta tillsammans med ifylld fullmakt av Kjell och Lars inskickad till jordbruksverket 

för att Lars ska få behörighet till jordbruksverkets e-tjänster för att kunna ansöka om EU-bi-

drag. Efter ytterligare 2 veckor och en kompletteringsvända access till e-tjänst via bankid. 

  

3.5.2 Medfinansieringsbidrag från kommunen om 25% underskrivet av kommundirektör 

Lars Hortlund 2017-03-06 om 40.000 kr. 

 

3.5.3 Offert från Helgö Måleri och Byggnadsservice AB 2017-03-08. 

 

3.5.4 Offert från Bjarne Jacobséns Måleri AB 2017-03-20. (50% vid start, resten vid godkän-

nande). 



      

 

 

3.5.5 Budgetmall bifogad (25% Ekerö kommun, 10% egenfinansiering, 65% bidrag och to-

talbelopp 160.000 kr). 

 

3.5.6 Bifogat intyg om andra bidrag som ej finansierar detta projektstöd. 

 

3.5.7 Kvittens på inskickad ansökan 2017-03-24 med journalnummer 2017-1506. 

 

3.5.8 Sofia Ståhle Länsstyrelsen Stockholm har bekräftat att ansökan kommit fram och att 

den kommer att handläggas inom max. 6 månader.  

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Inget nytt. 

 

4.2 Anmälan till Ekerös föreningsregister är gjord. Mottagare Jenny Tönnesson, administra-

tör Kultur och Fritid Ekerö kommun. Behövs för att få fortsatt bidrag från kommunen.      
 

4.3 Stockholms Läns Hembygdsförbund hade årsmöte i Solna gymnasium 25 mars 2017. Där 

framkom besökstips på utställning ”Folkskolan 175 år” på Waldemarsudde.   

 

4.4 Föreningsrådets styrelsemöte 14 mars 2017. Stintan var på mötet och berättade bl.a. att 

Kjell Eriksson kommer att vara vårtalare sista april i år.  

 

4.5 Tackkort till Eva Dahlström för intressant publikation av Mälby skola är sänd.  

 

4.6 Mail avseende väderkvarnar på Adelsö är utskickad av Lars. Styrelsen är enig om att 

skriften är mycket intressant.  

    

4.7 Mail avseende vårdplan för Uppgården (gjord 2002) utskickad av Lars. Besiktning av 

Uppgården, enligt vårdplanen, behöver göras för att se vad som är åtgärdat eller inte. 

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Kontakt tas med Per Lundstedt för genomgång av ”to do listan” för Uppgården.   

 

Intern besiktning av Uppgården enligt vårdplanen kommer att göras.  

 

5b. Museikommittén    
Anders Ellström är nu ansvarig. Anders kontaktar Per Lundstedt (tidigare ansvarig) för över-

lämning och ordnar mötestid. Även Lars och Stefan kommer att närvara.   

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. Inget nytt. 



      

 

 

5d. Programkommittén 

Onsdagen den 8 mars berättade Jan Malmstedt om ”Från bondgrop till storindustri”. 

Jan blev intresserad av hembygdslagets logga ”hjorten med bakåtvänt huvud”. Enligt surf – 

symbolen finns i vikingagrav på Björkö där bryne hittats.  

Finns även i kristendomen som symbol för Guds nåd. 

 

Onsdagen 19 april ”Hemligheten sitter i väggarna” föredrag av Olle Hagman.  

 
Inbjudan till hembygdsföreningarna på Ekerö. 

Söndag 23 april utflykt till Lovö med arkeolog Bo Petré i samarbete med Fornminnessäll-

skapet på Mälaröarna. Besöker Lunda gravfält och Fornborgen. Samling vid Lovö kyrka kl. 

12.00. Tag med kaffekorg. 

 
Onsdagen den 26 april berättar Bo Nyhlén om ”Vad händer i vårskogen på Adelsö”. 

  
Höstens program – förslag 
Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår 

Kolmilan 

Släktforskning med DNA 

Besök på Löten 

Besök på Olle Nordbergs museum 

Jultallriken torsdag 30 november 

Tomteverkstan lördag 2 december 

 

5e. Bagarstugan           
Bagardagar 29-30 april. Siri har kontaktat Agneta som meddelat att det fortfarande finns le-

diga tider.  

 

5f. Örtagården och trädgården 
Vårarbetet kommer att påbörjas i Örtagården. 

 

Siri kontaktar Bengt Haglund angående bivisningskupen.   

 

5g. Hembygdsdagen 

Hembygdsdagen 13 augusti kl. 11-15. 

Utställningsmaterial – Skopintull och Hanna Ryd. Faktainsamling påbörjas. 

Utställningsmaterial – Kolmila. Historik, funktion och Adelsö-erfarenhet. 

Ville undersöker möjlighet med hunduppvisning och häst? 

Ö-laget och Adelsö blåsare kontaktas. 

Lotteriet. Stintan önskar vinster till lotteriet. 

 

5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

 

 

 



      

 

 

§ 6. Övriga frågor 

  

6.1 Adelsö Hembygdslags organisationsnummer 802471-9547 ska läggas in på hemsidan. 

Siri ordnar det. 

 

 § 7. Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 3 maj 2017 kl. 19.00 i Uppgården.  

 

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


