
Adelsö Hembygdslag STYRELSEMÖTE                  14.11.2019

Närvarande: Siri Lundmark, Christina Qviberg, Stefan Qviberg, Lars Skedinger, Kjell Björk, 
Agneta Collberg, Rico Rönnberg och Anders Ellström.

§1 Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning

Ordförande öppnade mötet, kallelse och dagordning godkänndes.

§2 Föregående protokoll

Godkänndes och lades till handlingarna.

§3 Ekonomi

Kjell B. redogjorde för den ekonomiska situationen. Kassan innehåller               
65 986,83 kronor.

§4 Rapport, medellanden och inkommen post

- Arkiveringsdag

En kurs i Arkivering kommer att hållas i Norrtälje den 18.1. Vid intresse 
kontaktas Lars Skedinger som hjälper till med anmälan.

- Plattform, Ekerö Kommun

För att informera om händelser som är planerade inom kommunen har 
kommunen öppnat en plattform på hemsidan Tid och plats.se.

Siri L informerar sig om det är intressant för Hembygdslaget.

- Hemsidan 

Bör återigen ses över och aktualiseras.

- Tavlor i Uppgården

En förteckning har färdigställts med information om de olika tavlorna i 
Uppgården.

- Möte med kommunen

Agneta C. och Anders Gustafsson (ordförande Föreningsrådet) har varit på 
möte med kommunen.

Mötet avsåg olika frågeställningar utifrån föreningslivet på Adelsö.



- Förslag om bonus till Hembygdslagets styrelsemedlemmar

Ett förslag om att styrelsemedlemmar gratis skulle få besöka föreningens 
föreläsningar hänvisades till årsmötet.

- Arkivering och arkiveringsprinciper

Lars S., arkiveringsansvarig, redogjorde för de arkiveringsprinciper som ligger 
till grund för den arkivering som görs av Hembygdslaget. 

- Styrelsebeslut

Det som görs inom föreningen både av ekonomisk karaktär, aktiviteter samt 
övrigt skall föregås av ett styrelsebeslut. 

§4.1 Café Uppgården och planering framöver

Uppgården är stängd för i år.

§5 Arbetsläget inom ansvarsområdena

a) Uppgården, fortsätter som tidigare om inget annat beslutas.

b) Museikommittén, inget nytt.

c) Dokumentationskommittén, Lars S. informerade.

d) Programkommittén, aktuellt att få till vårens program.

e) Bagarstugan, inget att meddela.

f) Örtagården och trädgården, inget att meddela.

g) Hembygdsgården, förhandlingar pågår avseende försäljning.

§6 Övriga frågor

- Kostnadsfördelningen av arbeten och underhåll på Uppgården måste 
klargöras.

      Hembygdslaget avser att uppvakta kommunen i frågan.

Jultalrik den 28.11

Arbetsfördelningen för ordningsställandet är klar.



§7 Nästa styrelsemöte

Den 16 januari kl. 19.00 hemma hos Agneta C.

§8 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:

Anders Ellström Agneta Collberg

   ordförande

 


