
    

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
               den   25.11   2021 kl. 19.00 hos Siri Lundmark

Närvarande: Kjell Björk, Agneta Collberg, Christina Qviberg, Stefan Qviberg, 
Ewa Axe, Anders Ellström, Rico Rönnbeck, Siri Lundmark, Maya Bergqvist 
och Ulla Thid.
Frånvarande: Laila Månsson Wester.

 § 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
0rdförande öppnade mötet. Kallelsen och dagordningen godkändes.

§ 2. Föregående protokoll.
 Protokollet från föregående mötet godkändes. 

§ 3. Ekonomi
Utgående balans per den 25.11  2021 var på plusgirot 61.537kr. 
Krisstöd på 6514 kr. har erhållits från Riksantikvarieämbetet.
Inget medlemskap betalas för 2021.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
-Möte med Faravid Svalfors af Ugglas kommer att ske den 9.12 kl. 14.00 i 
Hembygdsgården. Intresserade medlemmar är välkomna.
-Sven Fågelqvist  har lämnat över pärmar med innehåll intressanta för AHL.
-AHL kommer att ha en fast plats i Adelsö Nytt under rubriken ” intressanta 
platser på Adelsö”.
-Kjell Björk har skänkt tre kopparkärl och en besman till AHL.
AHL tackar.
-Utveckling av Hovgårdsområdet.
AHL arbetar fram idéer och synpunkter.
-Arkivet. Siri L och Ulla har ansvaret för arkivet. För att få tillgång till arkivet 
tillfrågas de ansvariga. Drop Box kommer att finnas.
-Kulturbidrag. Sökt kulturbidrag på 12.000 kr har skickats in.  
.
§ 4.1 Café Hovgården och planering framöver 
-Serveringen på Uppgården kommer att vara stängd fram till april.
-Skapargruppen. Vid möten i Uppgården kan endast ett element användas.
Elförsörjningen klarar inte mer.
AHL köper in element för användning i Uppgården.
-Eldning i Uppgårdens övervåning är förbjudet.
 Rico R. kontaktar Ekerö kommun och informerar. 



    

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena       
5a. Uppgården 
-Se ovan.             
 
5b. Museigruppen  
-Det börjar bli trångt om utrymme. Problemet bör ses över.
 
5c. Dokumentationsgruppen
-Se ovan.
 
5d. Programgruppen
-Programmet för våren skall färdigställas. Förslag till program är välkomna
 
 5e. Bagarstugan 
-Inget att rapportera.         
 
5f. Örtagården och trädgården.
-Inget att rapportera.
 
5g. Hembygdsdagen
-Tas upp vid nästkommande styrelsemöte.
 
§ 6. Övriga frågor
-Julmarknaden. Försäljningsobjekt framtagna för försäljning
-AHL kommer att informera om AHL:s verksamhet på Julmarknaden.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 20.1 kl. 19.00 hemma hos Kjell Björk.

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

Vid protokollet: Justeras:         

 Anders Ellström Agneta Collberg

Mötessekreterare                    Ordförande
 
 



    

 


