Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 23 november 2017 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Stintan Qviberg, Anders Ellström, Agneta Collberg, Berit Dreyfert, Laila Månsson Wester, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 12 oktober 2017 hade redan godkänts per capsulam.

2.1 Café Hovgården och planering framöver
Se § 4.2

§ 3. Ekonomi
3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 23 november var 87.894,99 kr.
3.1.1 Stintan får 1000,00 kr av Kjell att ha till AHL.s kassa vid Jultallriken.
3.2 Oförändrat medlemsantal i hembygdslaget.
3.3 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
3.3.1 Handläggningsstatus för journalnumret 2017-1506.
Förtydligande om fullmakt begärd och accepterad 2017-09-10.

3.3.2 Beslut om att bidrag godkänts meddelades från Länsstyrelsen via Sofia Ståhles mail
2017-09-21.

A. Bidrag från EU = högst 104.000 kr 65%, Ekerö Kommun = minst 25%, Egenfinansiering
AHL = 10%

B. Kontakt med Sofia Ståhle på Länsstyrelsen angående utbetalningsrutiner.
EU betalar inte något förrän projektet är klart och färdigrapporterat. Man får räkna med att det
kommer att ta 4-5 månader efter godkänd färdigrapport till pengarna betalas ut.

C. Förskott kan erhållas med 50% av EU-bidraget utan rapport. Lars kommer att ansöka om
förskott.

3.3.3 Offerthantering
Referens begärd avseende Helgöns måleri och snickarservice AB som målat om prästgården
på Adelsö. Lars har kontaktat kyrkans fastighetsskötare T Forsselius och fått OK.

3.3.4 Beställning av arbete från Helgöns måleri och snickarservice AB
Lars har mottagit bekräftelse på beställningen av Mats Nilsson 2017-11-18 via mail.
Övriga offertgivare , dvs AB Touirs Måleri och Jacobsen Måleri, har meddelats att beställningen är lagd till annat företag.

3.3.5 Utbetalning från Ekerö kommun beträffande 25% dvs max. 40.000 kr.
Elisabeth Lunde har meddelat att hembygdslaget endast behöver skicka fakturan så ombesörjer hon utbetalning.

3.4 Övriga ekonomiska frågor
3.4.1 Kjell har skrivit en faktura adresserad till Ekerö kommun avseende 40.000 kr färdig att
sändas. Vid mötet beslutas att avvakta med att sända fakturan i nuläget.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1. Begäran av utvidgning av caféverksamheten
4.1.1 Sammanfattning av styrelsens diskussion på styrelsemöte 2017-10-12 samt kompletterande synpunkter. Distribution till styrelse, snickargrupp samt Anders Sahlén för synpunkter.

4.1.2 Granskningsmöte 2017-11-03.
4.1.3 Justering av dokument och distribution till styrelsen för eventuella synpunkter.
4.1.4. Distribution av granskat och godkänt dokument till Café Hovgården Lene Wallin 201711-08 och inbjudan till styrelsemöte 2017-11-23.

4.1.5. Distribution till snickargruppen och Anders Sahlén 2017-11-18.
4.1.6. Lene Wallin har meddelat att hon inte kommer till styrelsemötet 2017-11-23. Via mail
till Lars.

4.2 Frågor till Lene Wallin vid styrelsemötet 2017-11-23
4.2.1 Det finns många frågor att ställa angående cafét. Eftersom Lene Wallin inte kom till
mötet 2017-11-23 bestäms att Siri kontaktar Lene och försöker få till stånd ett möte för att
höra hur Lene tänker angående caféverksamheten.

4.3 Tackkort har sänts till Christer Nordemo för uppskattad föreläsning 2017-14-11.
4.4 Anders Sahlén har lämnat Lars-Erik Janssons noter. Mottagna 2017-10-31 för arkivering.

4.5 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.
Lars kontaktade Gordon Rönnberg 2017-11-23. Pengar finns för röjning och trädplantering.
2017-12-04 kommer Ove Eriksson samt konsult från Borlänge och inspekterar muren. Muren
kommer att ställas i ordning.

4.6 Besiktning av Uppgårdens mangårdsbyggnad har gjorts av Jan och Lars 2017-11-01.
4.6.1 Protokoll finns och distribuerat till snickargruppen.
Pris för ersättning av trasig ytterruta begärd av Staffan Ericsson. Svar inkommit och priset är
1532,00 kr. Lars kontaktar snickargruppen för ev. alternativ.

4.7 Vällingklockans informationsaffisch saknades. Texten är hittad och Per Lundstedt har satt
upp en ny affisch. Texten bevaras i hembygdslagets arkiv i fortsättningen.

4.8 Lars har sänt textbidrag till Adelsö-Nytt angående Hembygdsdagen 2017. Foto från Agneta vidarebefordrat till Adelsö-Nytt.

4.9 Genomförda programaktiviteter
4.9.1 Till bakningsdagarna 14-15 oktober kom 27 personer.
4.9.2 Kolmilans inställd.
4.9.3 Till föredraget ”Aktuell forskning om Skopintull” med Gunnar Andersson 2017-10-31
kom 25 personer.
A. Solveig Magnusson anmälde att hon gärna håller föredrag om kokböcker och Lars föreslog att det skulle ske på årsmötet 2018-02-25. Titeln är ”Kokbokens historia i
svenska hushåll”.
B. Hembygdslaget har även erbjudits ett gammalt syarbete som kommer från Thatys familj.

4.9.4 Till föredraget ”Från zinkbalja till jacuzzi” med Christer Nordemo 2017-11-14 kom 25
personer.

4.9.5 Till ljusstöpning 2017-11-21 kom 6 personer.
4.10 Andra möten
4.10.1 Hans och Birgitta Berglund har skänkt fotonegativ. Bilder bl.a. från invigningen av
vandringsleden och Toftaholmar.

4.11 Släktforskning med DNA. Lars undersöker vidare.
4.12 Föredrag om Hanmora. Lars fortsätter med faktainsamling.

4.13 Stintan och Laila har varit på Föreningsrådets styrelsemöte.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården - Lars/Jan
Per Lundstedt ansvarar för to do listan.

5b. Museikommittén
Mamelucker ska fotas.
Inventering av Uppgårdens övervåning. Stintan och Linda går igenom kattvinden.

5c. Dokumentationskommittén
Löpande arkivering pågår. Inget nytt.

5d. Programkommittén
Jultallriken äger rum 2017-11-30 kl. 18.00
Inträdesavgift 150 kr för medlem och 200 kr för icke-medlem.
Stintan ordnar med catering från Adelsö butik.
Laila ordnar med blommor.
Inför Tomteverkstan. Planeringsmöte hos Agneta 2017-11-27 kl. 18.00.
Kommande aktiviteter – förslag
Besök på Löten. Kjell kontaktar vidare.
Besök på Olle Nordbergs museum. Siri kontaktar ansvarig.
Föredrag om Hanmora. Lars återkommer.
Laxsjön på Munsö
Skansberget
Tobaksodling på Adelsö. Agneta undersöker
Sättras historia
Roy Hjertén flyger paramotor och fotograferar från luften.
Hur elektriciteten kom till Adelsö.
Handelsträdgårdar på Adelsö.
Toftaholmar

5e. Bagarstugan
Inget nytt.

5f. Örtagården och trädgården
Inget nytt.

5g. Hembygdsdagen
Inget nytt.

5h. Brickgruppen
Inget nytt.

Vad behöver vi satsa på nästa år?
A. Få ordning på hemsidan. Siri ansvarig.
B. Få ommålningsprojektet i mål.
C. Renovering av kammartaket, postrummet samt etablera samrådsmöten med Lene Wallin.
Små tavelskyltar i kammaren för att besökaren ska förstå bildmotivet.
D. Inventering av utrymmen på övervåningen.
E. Satsning på att få befintliga dokument förtecknat i arkivet. Lars och KalleVille.
F. Anders Sahlén skulle vilja att bildarkivet vidareutvecklas av någon inom styrelsen.

§ 6. Övriga frågor
6.1 Styrelsen
Jan Bungegård vill avsäga sig sin suppleantplats och fortsätta i snickargruppen utanför styrelsen.
Lars meddelade att han önskar avgå som ordförande och vill koncentrera sig mer på forskningsarbete och få ommålningen färdigställd. Lars har fungerande fullmakt för jordbruksverkets beställningssystem samt är beredd att bistå en ny ordförande om så behövs. Önskar kvarstå som suppleant. Lars kommer att meddela valberedningen detta.
Berit meddelade att hon önskar avgå ur styrelsen fr.o.m. årsmötet.
Siri meddelade att hon önskar avgå som sekreterare men kvarstå i styrelsen.

6.2 Skyltprojektet.
Angående skyltar vid de olika husen vid Uppgården. Stintan har skrivit text till skyltar. Lars
och Stintan bestämmer att träffas för skyltprojektet.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 25 januari 2018 kl. 19.00 i Uppgården.

§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Siri Lundmark

