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Protokoll för vid Adelsö Hembygdslags styrelsemöte.

Närvarande: 
Agneta Collberg, Eeva Axe, Anders Ellström, Rico Rönnbäck, Christina Qviberg, 
Lars Skedinger, Maya Bergqvist, Siri Lundmark, Stefan Qviberg.

Frånvarande:  
Kjell Björk, Laila Månsson, Kalle-Ville Jakobsson.

1. Öppnande av mötet.
Kallelse och dagordning godkändes.

2. Föregående protokoll: 
Mindre tilläggsändring, nytt utskick.

3. Ekonomi: 
Tillgångar konto 61.748.83 kr 
Kassa 10.000 kr 
Kontant hantering, bra att det finns handkassa. Större kontantsumma insättes på AHL.s konto. 
Undvik att lämna kontanter till kassören.

För att erhålla verksamhetsstöd krävs kvitto på varje aktivitet.
Kjell tar hand om samarbetsavtalet med Vuxenskolan.
Ansökan hos kommunen angående registrering av AHL som godkänd förening. Siri undersöker.

4. Rapporter meddelanden och inkommande post.
 Ändringar på hemsidan genomförda av Kjell.
 Skyltar till befintliga tavlor i Uppgården, 23 st. är genomgångna av Siri och Laila.
 Moses Björk har varit behjälplig med personkännedom. En permanent inramning av 
dokumentationen samt 5 st inplastade exemplar skall vara tillgängliga i Uppgården.
Flagga för att markera AHL:s aktiviteter framtages av Maya. 
Inköp av kartskåp diskuterades.
Anders Sahlén har på Ulltunabibloteket hittat skrivelser om potatis "Vit Drottning" som odlats
på Adelsö. Information i skrivelsen kan komma till användning till nästa års forsknings redovisning.

5. Arbetsläget inom ansvarsområdena:
a. Uppgården: 
Lene önskar få kontakt med Ekerö kommun för att konsultera verksamheten.
Anders, Lars och Agneta har träffats för att skriva ett brev till kommunen och påpeka att vi ej har 
fått kompensation för reparationen av postrummet.

b. Museikommittén: 
Okänt större bord  i vagnslidret bör avlägsnas.
Bengt Vallin besöker Lars på Hanmora för att planera ett kommande föredrag med anledning av 
tidigare donerad färglåda.

c. Dokumentationskommittén:
Lars forskning kring fjärdingsmännen Hammarström. 



Utkast över preliminärt resultat tillsänt Birgitta Keskiaho som information. Forskningen har 
uppmärksammat på ett händelserikt släktträd som speglar livet på Adelsö från 1750 talet med 
intressanta personer.

d. Programkommittén:
Höstprogrammet presenterades efter smärre tidjusteringar klar för upptryckning. Mayas man Micke
Bergqvist och XL- office trycker upp hösten program. Lars och Barbro Karlsson är behjälpliga
med utdelningen.
Underhållning vid jultallriken. Förslag från Stintan är att Jane Hernadi tillfrågas.

e. Bagarstugan:
Agneta önskar hjälp med städning i bagarstugan. Stintan och Maya behjälpliga 9 sept. em.
Förslag att inköpa boken "Tunnbröd en läcker historia" beslutades. Stefan ombesörjer detta.

f. Örtagården;
Den välskötta örtagården uppmärksammades av många besökare vid hembygdsdagen.
Tillgänglig situationsplanskiss med växtsammanställning från Skansens örtagård kan bidraga till en 
vidareutveckling av AHL:s örtagård.,

g. Hembygdsdagen:
En lyckad dag i världsarvsmiljö, en uppsluppen och nostalgisk stämning gav besökarna
en oförglömlig upplevelse.
Ett stort tack till alla som hjälpt till med för-och efterarbetena.
Tackkort sändes till samtliga medverkande aktörer samt till Stallarholmens hembygdsförening.

6. Övriga frågor:
Rico efterlyser kunskap om befolkningen av Adelsö historiskt sett. Om det finns något samband 
mellan vikingar och samer.
Lars Andrén Tofta Holmar undrar över holmens historia. Kan vi vara behjälpliga ?
Mailsekretess bör iakttagas vid personliga utskick.
Extra bonus till styrelsedeltagare diskuterades. Tidsavvaktan för senare beslut.
Samtliga föreningars firande av stenmurens färdigställande vid Stenby med marschaller den 5 okt.

7. Nästa möte:  
10 oktober kl 19.00 i Uppgården.

Stefan Qviberg                               Agneta Collberg
                                                    

Mötessekreterare.                                Ordförande.


