
 

Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag 

Mötet hölls i Uppgården 2018-11-14 mellan kl 19 och 21

Protokollet innehåller 8 sidor punkterna 1-8

Närvarande: 
Lars Skedinger Ordförande
Kjell Björk
Siri Lundmark
Christina Qviberg
Stefan Qviberg
Agneta Collberg
Laila Månsson Wester

Närvarande så som inbjuden gäst:
Eeva Axe

Frånvarande:
Anders Ellström
Maya Bergkvist
K-V Jacobsson

Adelsö hembygdslag protokoll styrelsemöte 2018-11-14. 8-sidor



 

§1 Öppnande av möte
Kallelse och  dagordning godkändes
Vi hälsar Eeeva Axe välkommen som gäst. Och vi hälsar Laila välkommen tillbaka från sin vila.

§2 Föregående protokoll mm
Föregående protokoll har granskats och justerats/ godkänns

§2.1 Café Hovgården 
§2.1.1 Inomhus

 ->Tavelskyltar i kammaren. Väntar
 ->Hantering av värmen på bottenplanet vid styrelsemöten                           Siri
 ->Hantering av värmen på överplanet vid skapargruppens m fl möten      Siri

§2.1.2 Underhåll av Uppgårdens mangårdsbyggnad
 ->Läckan i taket måste dock tätas såsmåningom (med silikon?)    snickargruppen

§2.1.3 WMR och Café Hovgården
Enligt Siri pågår diskussioner m kommunen och WMR om nytt avtal
 ->Hur ser WMR på överlåtelsen av caféet                                                               Siri
 ->Hur ser WMR på situation avseende Vikingabiblioteket                              Siri

§2.1.4 Kontakter med kommunen 
§2.1.4. 1. Elisabet Lunde har skickat ut minnesanteckningar från vårt möte. Se separat utskick.
§2.1.4. 2. Lars har sammanfattat AHLs diskussion angående nya avtalsvillkor via mail t kommunen
§2.1.4. 3. Lars har föreslagit att Lars och Agneta förhandlar m Anders S som bisittare m  kommunen

 ->Kan styrelsen ge Lars o Agneta fullmakt att förhandla f styrelsens räkning inkl påskrift?
     Förhandlarna förankrar avtalstexten i styrelsen före påskrift. Beslut: Ja

§2.1.4. 4. Olle Wesslien (AFR-ordf.) har mött kommunen och accepterat omskrivning av avtalen
§2.1.4. 5. Försökt nå Lunde 13/11 för mer info om avtalsprogressen.Bett henne om att återkomma.

Återkom på mail 13/11. Besked i mitten av december. Se utskickat vidarebefodrat mail!
§2.1.4. 6. Kommentarer?

§3 Ekonomi     Kjell
§3.1 Utgående balans 2018-11-14:  33 463,61 kr
§3.2 Antal betalda medlemsavgifter 2018-11-14: 114 betalande och en hedersmedlem
§3.3 Inbetalningar:1000kr från Studieförbundet samt 3300kr från bageridagarna.
§3.4 Utbetalningar: Höstens datakurs har kostat ca 3000kr

§3.5

Övrigt: Kjell vill reda ut eventuella missförtånd angående växelkassa som fövaras hos Christina  
Qiberg. Efter att hela styrelsen tagit del av diskusitionen så enades styrelsen om att efter  
Christinas redovisning av hembygdsdagen den 12 aug 2018 så har Christina 1000kr kvar i sitt  
förvar. Bokförd verifikat nr. 49 ska ändras av Kjell så detta rättas till i bokföringen.
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§4 Rapporter,meddelanden och inkommen post
§4.1 Renovering av stenmuren efter Adelsö Ringväg

Green Landscaping är den entreprenör som TVT anlitat för renovering av muren
8 gropar grävda för trädplantering i höst. I dagsläget semester.
2018-08-22: Ytterligare två groppar skall grävas.
I okt/nov kommer träden att planteras.
Muren renoveras nu och det ser väldigt bra ut! Ytterligare 17 träd planeras (för allé)
2018-11-13: Svarar ej

§4.2 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
Handläggningsstatus för journalnummer 2017-1506
Redovisning nästa steg mot jordbruksverket därefter utbetalning därifrån efter c:a 4-5 månader! 
Alla inköp betalda! Alla underlag från kassör klara! Slutredovisning inskickad 15/9!!
EU-logo+sammanfattning av restaurering inlagd på vår hemsida! Hemsidan OK från 
jordbruksverket enl
vår handläggare Anders Larsson 18/9. Inscanning av brevinskick ännu ej klar 18/9.
Kostnad=134209 kr Erhållet från kommunen 40000 kr EU-förskott=52000 kr Att få 
utbetalat=28788 kr
Anders Larson 13/11 ang slututbetaling: Länsstyren räknar m att skicka order om utbetalning till
jordbruksverket i slutet av veckan (16/11) o informera via mail när de skickat det!
För jordbruksverket tar det 2-3 veckor före pengarna är hos bidragstagaren.

§4.3 Renovering av Erik Anderssons gravsten och uppföljande höstaktivitet
§4.3.1 Undersökt om Mälaröarnas Nyheter är intresserat av manuskriftet och bild på gravstenen?
§4.3.2 Positivt svar av Lo Bäcklinder. Intervju vid graven 1 okt
§4.3.3 Redigerad artikel i Mälaröarnas Nyheter 24 okt

§4.4 Studieförbundet Vuxenskolan
Rapportering gentemot Vuxenskolan övertas av Agneta. Arne Kemvall informerad 2018-04-03
Underlag från Vuxenkolan överlämnat 2018-04-04 till Agneta. Rapporteras halvårsvis.
Lars ger underlag från årsmötesföredrag. Kopia av referaten till Siri för 
verksamhetsbeskrivningen
Enligt deltagarlistor:  Årsmöte:                      29 personer varav 15 kvinnor+föreläsare
                          Handelträdgårdar:                 41 personer varav 24 kvinnor+föreläsare
                          Erik Andersson:                      35 personer varav 19 kvinnor +föreläsare
                       Fågelskådning:                           5 personer varav 2 kvinnor
                        Olle Nordberg                          15 personer varav 10 kvinnor
                        Finnhagskällan                         15 personer varav 9 kvinnor
080822:  Rapport Inskickat av Agneta!
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                        Gravsten E A                              10 personer varav 5 kvinnor
                         Bakningsdag 6/10                    15 personer varav 11 kvinnor och 4 barn
                       Bakningsdag 7/10                       7 personer varav  7 kvinnor
                           Datorkurs för ovana 8/10        9 personer varav 7 kvinnor
                           Datorkurs för ovana 5/11        9 personer varav 6 kvinnor
                            Kor och arbetshästar 8/11     24 personer varav 12 kvinnor
                           Ljusstöpning               15/11
                           El till Adelsö                22/11

§4.5 Adelsö Föreningsråd
§4.5.1 Föreningsrådets pärm m kallelser o protokoll inte uppdaterad sedan 2014!

Behöver uppdateras! Förslag att Stintan listar saknade protokoll och kallelser och ordnar utskrift
via annan person med utskriftsmöjlighet
 ->utprintning av saknade protokoll              ?

§4.7 Länsförbundet Stockholm hembygdsförbund (Ann Pettersson)
Ordförandträff 2/10 (Sensus lokal på Mariatorget) Se utskick!
Finns några synpunkter?

§4.8 Datorkurs
Sonja Kvål har erbjudit sig att hålla datorkurser för osäkra datoranvändare i grupper om 7-8 pers 
Överenskommet 4 delkurser i år och 4 delkurser i början på nästa år. Arvode 999 kr/år. 
Reskosnadsersättning+ersättning för material.
Kursdelen för 2018 genomförd! 

Att tänka på: WiFi-kod på hembygdsgården. Tillräckligt många skarvsladdar till datorerna!
Kontaktat Monika Engelhart angånde mikrofonerna på  hembygdsgården! Hon kollar att de 
fungerar!
WiFi finns inte på Hembygdsgården! Lars tog med privat router för eablering av WiFi.
Handmikrofon fungerade ej 5/10 Handsfree fungerade! Projektorn strejkade. VGA-sladd orsak
Handmikrofon fungerade 8/11 Handsfree visade sig stulen! Ny VGA-sladd köpt av Lars. 
Beslut: Utrustning måste felamälas via mail till Ekerö pastorat. Eeva Axe felanmäler vid sittande  
möte.

§4.9 Utställningar på hembygdsdagen/Föreläsningar
§4.9.1 Hur elektriciteten kom till Adelsö?

DVD-intervjuer m John Larsson, Norrgården (Bror t Per Larsson) och Anita Berggren 
(montörsdottern)
Besök på Färingsö hembygdsförening 11/6 där Anders och Lars träffade Leif Fredriksson o 
informerat
sig om Färingsös utställning om elektrifiering.
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Lars S har hittat handlingar om elektrifieringen av Tofta/Hanmora och frågat Ellevio om Adelsös 
tidiga
el-nät och fått vissa svar. Anders har sökt i en mängd arkiv med magert resultat. Ingen info i 
kommun-
arkivet. 2 möten m Moses o Jan Bystedt.
Beslut: Utställning på hembygdsdagen ersätts med ett föredrag torsdagen den 22/11.

Anders skissar på upplägg. Lars går ut med en begäran om dokument o info från Adelsöbor under 
aug.
Befintlig grupp +Agneta arbetar med förfining under hösten. Lars kallar t möten.
180822: Jan Gertz info erhållen. Jan har kontaktat  Olle Brodin.
180925: Kontakt med -Norrestad och Thomas Jacobsén          
Nytt upprop i samband med distribution av höstprogrammet

181023: Besök på Bertil Ifwerts museum ang dok, Fann dok om Söderby Gård+"Hem i Sverige" 
från 1927
1810xx: Material från Björkös elektrifiering (Gert Karlsson)
181xxx: Avstämningsmöten Anders S, Jan B, Agneta,Moses och Lars
181120: Sista avstämning före föredrag

§4.10 Föredrag om fladdermöss Marie Nedinge, Naturvårdsverket
Kom ej med i vårt höstprogram pga att Marie ej svarade i tid pga sjukdom.
Eventuellt föredrag i vår istället!
 ->Lars gör en förfrågan om deltagande under våren 2019 

§4.11 Kolmilan
Kolmilan tändes enligt plan 13 okt
Christer Karlsson blev sjuk och Staffan Eriksson ersatte.
Mälarnas Nyheter visade bild. Underlag för AdelsöNytt författat av Lars. Se nästa nummer
Kort o blommor t Christer från AHL. Tackkort/bok t Staffan och tackkort t andra som hjälpt till. 
Stefan informerar: Nu vilar milan till april-2019.

§4.12 Verksamhetsbidrag från kommunen 2019
Siri har administrerat så att underlagen kom fram i tid till deadline i oktober!
Kommentarer från Siri: Detta har inskickats.

§4.13 Hilma af Klint-föredrag med Britt-Marie von Malmborg
Utställning i New York väntar. B-M har tackat nej till eget föredrag!
Utställning i Los Angeles väntar!
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§4.14 AHL Forskargrupp. Förslag presenterat 27/9
Det är viktigt att skapa intresse för hembygden och dess historia. Fler borde engageras!
Föreslår att AHLs Forskargrupp etableras analogt med AHLs Snickargrupp!
Personer som vill forska på sin gård,släkt eller viss företeelse skall kunna deltaga om de är 
medlemmar
En sammankallande utses med kontakt med någon intresserad i styrelsen. Styrelsen kan föreslå
ämnen, som man vill ha undersökta. Man forskar enskilt eller tillsammans med annan i gruppen.
Medlemmar i forskargruppen måste vara beredda att presentera sin forskning som föredrag i vårt
höst-eller vårprogram. Minst ett sammankallat möte höst och vår för att få överblick av 
forskarläget
och att stämma av mot höst- oc vårprogram. Gruppen kan såsmåningom bli en utmärkt källa för
rekrytering av nya styrelsemelemmar och nya idéer till aktiviteter.
 ->Lars avser att maila förslaget till medlemmarna under hösten för anmälan för 2019

§5 Arbetsläget inom ansvarområdena
§5.1 Uppgården    

 ->Renovering av jordkällaren   snickargruppen
 ->Förvaring av trädgårdsmöbler under vintern. ->Stefan har åtagit sig att ordna omhändertagande 
  Annat? Fråga från Stintan: En handgjord trädgårdmöbel går inte att hitta. Siri ska ta upp detta  
med Lene.

§5.2 Museikommittén        -Anders Ellström
Hur skulle vi kunna öka intresset för samlingarna?
 ->Johan Erikssons snickarlåda till vår inventarieförteckning genom Anders. Att göra
 ->Separator erbjudande från Owe Wallin. Undersökning Anders/Stefan
181013: Erbjudande f Lars Wallin, Munsö om verktygslåda för målare samt färger via Anita Björk
 ->Undersökning av Anders/Stefan om OK. Om OK inventarieförteckning uppdateras. Lars har
verktygslåda+färger

§5.3 Dokumentationskommittén   -Lars 
Ko-journaler+anteckningsböcker nyttiga till föredrag 8/11
Arkivmaterial om elktrifiering av Tofta/Hanmora nytigt inför föredrag 22/11

§5.4 Programkommittén    -Lars
Återstående År 2018

§5.4.1
Ljusstöpning 15/11 Fulltecknad enl Maya! Parallellföredrag på Munsö erbjudet av Thomas 
Jacobsén

§5.4.2 Elektrifiering av Adelsö 22/11: Att förbereda  ?
§5.4.3 Jultallriken 29/11:  Staffan har begärt 500 kr t Saga. Hur utbetalar vi detta på lämpligt sätt?

 ->Hur ser förberedelsearbetet ut?    ->Stintan
§5.4.4 Tomteverkstaden lö 8/12: Något som måste fixa?  ->Agneta   medhjälpare?
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Kommande vårprogram 2019
§5.4.5 Björn Ambrosianni har skickat en bok elektroniskt om sjöresa från Stockholm till Björkö 1824

Har pratat med Lennart Rydberg om eventuell presentation under våren
Dags att bestämma viktiga datum inför vårprogrammet 2019
 ->datorkurs del 5-6   må 21/1
 ->datorkurs del 7-8   må 29/1
 ->årsmötet prel Söndag 17/2 Beslut: Annons ska in i tidningen Adelsönytt
 ->Förberedelse verksamhetsbeskrivning 2018, bokföring inför revision mm  Siri Kjell
 ->Finnhagen    To 13/6 ?
 ->Fågelskådningen Lö 8/6?
 ->reservera torsdagar för föredrag?
 -Föredrag
 ->reservera hembygdsdagen 2019-08-11 (bör ingå i vårprogrammet i fortsättningen)
Förslag Tema 2019   Utställningar förslag?

§5.4.6 Potentiella föredragsämnen och aktiviteter
Tofta Holmar
Skolorna på Adelsö
Fornborgar på Adelsö (Stenby o Lindy?)
Släktforskning med DNA  -Lars vilande aktivitet
Fladdermöss med Marie Nedinge
Hanmora  -faktainsamling påbörjas 
Hilma af Klint -Britt-Marie von Malmborg har avsagt sig detta föredrag 180926
Reseskildring 1824 presenterad av Lennart Rydberg alt Björn Ambrosianni alt ?

§5.5 Bagarstugan   -Agneta
Redovisning genomförd. Agneta berättar: Det är ett mycket stort intresse för att baka och måga 
reser lång för att få vara med, det gäller även yngre som kommer.

§5.6 Örtagården och visningkupan och trädgården   -Siri
Något nytt?

§6

Övriga frågor
Kjell lyfter fram frågan om medlemsavgift för 2019: Mötet diskuterar eventuell höjning och om 
höjningen i så fall även ska inkludera fria besök på föreläsningarna. Inga beslut tas.

§6.1 Skyltprojektet     -Stintan
Skylt till Finnhagskällan. Uppsatt? Nej inte ännu eftersom bla källan är torr.
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§7 Nästa styrelsemöte
Torsdag  17/1  kl 19 Uppgården

§8 Mötets avslutande

Mötessekreterare Kjell Björk

_____________________________
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