
      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
               den 5 maj  2022  kl.  19.00   hos Ulla Thid  

Närvarande:   Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Ulla Thid, Laila Månsson 
Wester, Maya Bergqvist, Siri Lundmark.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet söndagen den 27 mars 2022  har godkänts och skrivits under av             
Agneta Collberg och Siri Lundmark.

På årsmötet tog Stefan Wåhlin och Barbro Carlsson upp frågan gällande avtalet som tecknats 
mellan Emilia Törvall Uppgårdens Café och Adelsö Hembygdslag. Styrelsen beslutade då att 
frågan skulle tas upp på nästa styrelsemöte. Styrelsen står enhälligt bakom gällande avtal. 
Övriga överenskommelser får man förhandla direkt med entreprenören om. Ordförande 
kommer att maila de personer som hade synpunkter om detta.

§ 3. Ekonomi
 Nettovinst på bakdagarna 23 och 24 april  blev 2.192 kr

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
 Vi skall betala 800 kr till föreningsrådet.

 4.1 Café Hovgården och planering framöver 
 En lekstuga för barn kommer att finnas i trädgården. Man kommer att erbjuda trubaduraftnar 
som förra året var så uppskattade. Jimmy har tagit upp att det varit problem med toaletterna.
. 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena   
    

5a. Uppgården                
 Målning och uppsättning av staketet pågår. 

5b. Museikommittén   
 Stefan berättade att då Kurön kommer att lägga ner sin verksamhet så har man erbjudit 
Adelsö Hembygdslag att komma och hämta inventarier så att vi kan ordna en loppis på dessa 
vid lämpligt tillfälle.  Vi måste dock hämta dessa senast den 30 maj.
Några personer i styrelsen kan hjälpa till att bära. Stintan skulle höra sig för om vi kan hyra en
container och förvara sakerna i innan loppisen kommer igång.



5c. Dokumentationskommittén
Ulla och Siri har haft ett möte med Lars Skedinger som tidigare hade ansvar för arkivet. Vi 
fick hjälp med ytterligare några funktioner i rapporteringen som skall rättas till sedan vi 
övertog ansvaret för arkivet. Det går lite långsamt då det har kommit in mycket som skall 
sorteras och gås igenom. Många brev att läsa samt att sortera och kontrollera att det inte är 
kopior som redan finns inlagda. 

 
5d. Programkommittén
På vandringsdagen kommer vi att som vanligt erbjuda mjöd och saft vid vårt bord.
Siri kommer att behöva köpa in nya plastdunkar.
Ulla tog upp att hon tyckte det var svårt att  lägga ut information/inbjudan till de aktiviteter vi 
har på facebook , Agneta kommer att fråga Kalle om han kan hjälpa oss med detta.

5e. Bagarstugan          
Städning av bagarstugan bokades till fredagen den 17 juni kl. 13.00 Agneta, Ulla, Stintan, Siri
och Laila har lovat att ställa upp. 

5f. Örtagården och trädgården
 Laila meddelade att det snart skall börja med arbetet i örtagården.

5g. Hembygdsdagen
Diskuterades om hembygdsdagen information m.m. mer detaljer kring detta tas upp på nästa 
styrelsemöte.

§ 6. Övriga frågor
Stefan träffade på en dam från Björkö som trodde att det var inlämnat en dopmössa samt en 
del kärleksbrev. Ulla försöker leta fram om det finns ngt i arkivet.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 13 juni 2022    kl. 13.00 i Uppgården. 

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

Vid protokollet             Justeras

Ulla Thid           Agneta Collberg
Mötessekreterare                                 Ordförande

 
 



 
 


