
    

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
    Tisdagen den 4 maj 2021 kl. 13.00 vid Uppgården

Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Kjell Björk, Siri Lundmark,
Maya Pettersson, Ulla Thid , är extra i styrelsen som ansvarig för arkivet tillsammans med 
Siri. 

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 11 februari 2021 har godkänts och skrivs under Agneta och Siri.

§ 3. Ekonomi
Utgående balans 72 193,71. Det är inte bestämt ngt om medlemsavgift för året. Frågan tas upp
på årsmötet senare i år. De finns ca.110 medlemmar under 2020 och några har redan betalt. 
Agneta tar över hemsidan efter Göran Lindblad.
Hembygdslaget ger 1000kr till Föreningsrådet.    

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post

- Ledungen till Ulla, Eeva, Stintan, Stefan, Maya, Agneta.
- Agneta står för Hemsidan.
- Till världsarvet från kommunen 300 000kr och region Stockholm 300 000kr. Agneta, 

Anders och Emilia har kontakt angående världsarvet.
- Hembygdsgårdens renovering blir klar till hösten. Alla tavlor därifrån är bevarade. 

Bellanders tavla tas upp i föreningsrådet.
- Böcker skrivna av Adelsöbor. Finns det intresse av nytryck av böcker.
- Ulla och Siri har tillsammans gjort ordning dokumentskåpet.

4.1 Café Hovgården och planering framöver 
Det behövs ny flagga till flaggstången i Hembygdsgården. Kjell köper en ny. 
Telefon uppifrån tas ner.
Grusgången gjort ordentligt.
Staket behöver målas.
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena       

5a. Uppgården                
Kontaktperson är Siri.

5b. Museikommittén   
 Inget nytt att informera om.



    
5c. Dokumentationskommittén
Ulla har gjort ordning skåpet för arkivet på övervåningen.

Agneta har fått pärm med gamla försäkringar av Olle Weslien. 
Christer Nordemo har bokat plats och lagt upp arkivet, bildarkivet mm i”Molnet”. Kostnad 
16euro /månad. Godkänns.

5d. Programkommittén
Finnhagskällan öppet hus 27/5 mellan 15-19
 
5e. Bagarstugan          
Inget nytt att informera om.

5f. Örtagården och trädgården
 Siri har börjat med Laila och Berit.

5g. Hembygdsdagen
Avvaktar med beslut med hänsyn till utvecklingen av Covid 19.

§ 6. Övriga frågor

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 11 juni kl.13.00 i Uppgården. 
 

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

Vid protokollet             Justeras

Eeva Axe                                 Agneta Collberg 
Mötessekreterare                                 ordförande

 
 

 
 



    


