
      

 

 
 

   Protokoll konstituerande styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

             onsdagen den 28 februari 2018 kl. 19.00         
 
Närvarande: Lars Skedinger, Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Kjell Björk, 

Anders Ellström, Laila Månsson Wester, Siri Lundmark 

 

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

  

Konstituering av styrelsen 

 

Ordförande valdes vid årsmötet 25 februari 2018 - Lars Skedinger kvarstår som ordförande 

under 2018 
Vice ordförande - Agneta Collberg  
Kassör - Kjell Björk 

Protokollförare - Kjell Björk. Siri Lundmark ansvarig för kallelse, kaffelista och Verksam-

hetsberättelsen   

Museigruppen - Anders Ellström (sammankallande), Stefan Qviberg (museet, vagnslidret, 

inventarieförteckning) 

Programgruppen - Agneta Collberg (sammankallande), Lars Skedinger, Stintan Qviberg, 

Siri Lundmark  

Introduktion vid föreläsningar Agneta Collberg och back up Siri Lundmark. (Deltagarför-

teckning, introduktion, riggning av mik/dator och kulturrapport till Studieförbundet Vuxen-

skolan och Verksamhetsberättelsen). 

Dokumentationsgrupp – Lars Skedinger (sammankallande) KV Jacobson, Stefan Qviberg, 

Siri Lundmark  

Programblad – Maya Bergqvist tryck, distribution och anslagstavlor. Lars Skedinger skriver 

programbladet  

Infogrupp byggnader – Stintan Qviberg (sammankallande), Lars Skedinger, Agneta Coll-

berg, Anders Ellström  

Bagarstugan och bakningsdagar – Agneta Collberg 

Örtagården och bivisningskupa – Siri Lundmark (sammankallande), Maya Bergqvist, Laila 

Månsson Wester 

Hembygdsdagen, kontakten med marknadsdeltagare - Anders Ellström 

Hembygdsdagen - Utställning Lars Skedinger (sammankallande), Stefan Qviberg, utanför 

styrelsen Anders Sahlén och Chatrin Abrahamsson  

Kontaktperson till Adelsö Föreningsråd – Stintan Qviberg (sammankallande), Laila Måns-

son Wester 

Kontaktperson Snickargruppen – Lars Skedinger, Tommy Hindstam 

Kontaktperson Café Hovgården – Siri Lundmark 

Externa kontakter övrigt – Lars Skedinger 

Hemsidesansvarig – utanför styrelsen Kalle Runristare 
Bildarkivet – utanför styrelsen Anders Sahlén  

Snickargruppen – Raymond Larsson, Mats Lundgren, Gunnar Axe, Jan Bungegård 

Avläsning av el. – utanför styrelsen Mats Lundgren läser av el. på Uppgårdens övervåning 



      

 

 

1.1 Kommentarer till årsmötet 25 februari.  

Kommentarer till Stefan Wåhlins synpunkter beträffande Hembygdslagets inriktning. 

 

Frågor att ta ställning till; 

Upprepar Hembygdslaget årsprogrammet för mycket? 

Är medlemsutvecklingen oroande? Se utdelad statistik på mötet! 

Tar Hembygdslaget för lite intryck utifrån?  

Exponeras Hembygdslaget för lite? Om så är hur förändra detta? 

Vad bör Hembygdslaget ha för mål med medlemsutveckling? 

Hur ska Hembygdslaget positionera sig gentemot övriga föreningar på Adelsö och andra före-

ningar? 

 

Lars hade till mötet gått igenom samtliga verksamhetsberättelser och sammanställt statistik 

över medlemsutvecklingen. Den visar att medlemsantalet pendlat kring 100 till 118 medlem-

mar de senaste 15 åren. De flesta medlemmar är lite äldre och därför bör vi av självbevarelse-

drift se till att åtminstone yngre medlemmar rekryteras, vilka kompenserar för de ”naturliga” 

avgångarna. Vi verkar behålla de medlemmar vi har. Det är viktigt att de är nöjda med vårt 

program.   

 

Några förslag som kom fram vid mötet; 

Vår Roll Up om Adelsö Hembygdslag sätts upp i Uppgården som information.   

Vid föredragen ha som stående punkt att informera om medlemskap i hembygdslaget. 

Ett bildspel om Adelsö Hembygdslag sätts ihop och visas t.ex. på hembygdsdagen. 

Tag reda på personer som är nyinflyttade till Adelsö och informera om hembygdslaget. 

Diskussionen fortsätter. 

 

§ 2. Föregående protokoll 
Föregående protokoll från den 22 februari är ännu inte distribuerat.  

 

2.1 Café Hovgården och planering framöver 

 

2.1.1 Lars har fotograferat i postrummet innan renoveringen påbörjades.  

 

2.1.2 Raymond har påbörjat renovering av postrummet. 

 

2.1.3 Möblering av postrummet/kammaren 

Lene Wallin kommer att inhandla vita tidstypiska stolar och bord. Siri har varit i kontakt med 

Lene som i dagsläget inte kan precisera hur möbleringen i postrummet och kammaren kom-

mer att bli. När renoveringen av postrummet är avslutad kommer nästa steg med möbleringen. 

 

2.1.4 Andra frågor till Café Hovgården 

När Café Hovgården öppnar för säsongen kommer mat och service att finnas som tidigare år. 

Musikanterna kommer att få mat och service på hembygdsdagen. 

Lene är informerad om att komposten på baksidan av bagarsidan ska göras i ordning inför 

hembygdsdagen då jordkällaren ska visas.  

Styrelsen beslutar att Agneta köper 5 st. säckar med halkstopp som kan användas mot halka 

vid Uppgården.   



      

 

 

 §.3   Ekonomi 

 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 28 februari var 144 076,19 kr.  

 

3.2 Antal betalande medlemmar är 68 personer.  

 

3.3 Lars har 100 kr i kontanter från försäljning på årsmötet.  

 

3.4 Stintan innehar en kontantkassa med ett belopp på 1.000 kr. 

 

3.5 Kjell informerade att Adelsö Hembygdslag har möjlighet att använda samma bokförings-

program som Adelsö Idrottsförening (AIF) har, vilket kostnadsmässigt innebär att årsavgiften 

halveras. Styrelsen beslutar godkänna att samma bokföringsprogram används.  

 

  
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 

Inget nytt sedan föregående styrelsemöte 22 februari.  

  

 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Mats Lundgren har preciserat vad som snickargruppen åstadkommit under 2017. Finns att 

läsa i Verksamhetsberättelsen.  

 

5b. Museikommittén    
Inget nytt.  

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. I övrigt inget nytt. 

 

5d. Programkommittén 

Hembygdsdagen den 12 augusti. Förslag; 

Utställning: Hur elektriciteten kom till Mälaröarna och speciellt Adelsö. 

Utställning: Jordkällarens roll och hur den fungerar//Kartinventering på Adelsö. 

Iordningställa Uppgårdens jordkällare och visa den på hembygdsdagen. 

Cathrin Abrahamsson och Anders Sahlén hjälper till med utställningarna.  

 
Kommande aktiviteter – förslag 

Besök på Löten. Kjell ansvarig. 

Hur kom elektriciteten kom till Adelsö? 

Jordbruket på Adelsö. 

Fornborgar på Adelsö. 

Skolorna på Adelsö. 

Föredrag om Hanmora. Lars återkommer.  



      

 

 

Fornborgar på Adelsö (Stenby och Lindby) 

Laxsjön på Munsö 

Skansberget 

Tobaksodling på Adelsö. Agneta undersöker 

Sättras historia 

Toftaholmar 

 

5e. Bagarstugan           
Inget nytt. 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Siri har varit i kontakt med Bengt Haglund som kommer med bin till visningskupan när väd-

ret så tillåter. Kostnad 500 kr. 

 

5g. Hembygdsdagen 

Inget nytt. 

  

5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

 

§.6   Övriga frågor 
Inget nytt. 

 

 

§.7  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 4 april 2018 kl. 19.00 i Uppgården. 

 

 

§.8  Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.  

 

Tack Kjell för att styrelsemötet kunde hållas hemma hos dig! 

 

 

Vid protokollet 

  
   

 

Siri Lundmark 

  

 

 

 

  
  
 



      

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


