Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 14 januari 2010 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Per Lundstedt, Mats Lundgren,
Göran Lindblad, Jan Bystedt, Gunnar Axe, Bengt Magnusson, Siri Lundmark.
Dessutom deltog under punkt 6a Jan Gertz och Titti Ekman samt under punkt 5a Seth Björk.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 29 oktober 2009 hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Göran redogjorde för det ekonomiska läget, som är gott. Ekerö kommun har beviljat
hembygdslaget 5500 kr. i verksamhetsbidrag för år 2010. Från Adelsö föreningsråd har vi fått
20000 kr. till skötseln av Uppgården och från Studieförbundet Vuxenskolan 1725 kr för de
gemensamma arrangemang vi genomfört.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Hembygdsförbundet har ett projekt rörande byggnadsvård där man kan söka pengar. Anders
konstaterade att hembygdslaget inte har något lämpligt på gång.
Agneta berättade att tomteverkstaden varit mycket lyckad, det hade kommit 49 barn samt åtta
vuxna. Hon visade oss den tygkasse med Hembygdslagets logotyp, som barnen kunde göra en
julklapp av genom att själva måla på den.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Kaféverksamheten. Hembygdslaget har förnyat avtalet med Lene Wallin ang. kaféet. Under
2010 håller kaféet öppet för allmänheten under tiden 1 maj till 30 september.
Trädgården. I höstas bökade vildsvinen upp delar av gräsmattan framför Uppgården. Att
återställa den kräver bearbetning med jordfräs. För att förstörelsen inte ska upprepas måste
vildsvinen stängas ute. Det beslutades att Uppgården ska inhägnas med staket med samma
utseende som det som finns längs landsvägen. På en sträcka bakom bagarstugan kan det passa

bättre med ett fårstängsel. Det kommer att behövas ett flertal grindar för att tillgången till
Uppgården inte ska försvåras.
Frågan är prioriterad och vi påbörjar arbetet så snart tjälen gått ur jorden. Gunnar åtog sig att
titta närmare på utstakningen.
Trädgårdsmöblerna. Som omnämnts i tidigare protokoll behövs det fler utebord till Uppgården.
Det beslutades att till den 1 maj, då kafésäsongen inleds, ska de nya borden finnas på plats.
Styrelsen fortsätter att undersöka vilken typ av bord som passar bäst. Gunnar åtog sig att titta in
på Hylte bruk som har en intressant utemöbel med åtta sittplatser.
Fönster. Seth påpekade att det är dags att se över utsidan av fönstren i Uppgården. På
bagarstugan återstår bl.a. en del arbete med fodren. Det beslutades att fönsterarbetena ska läggas
in i verksamhetsplanen.
Seth nämnde att det på Uppgårdens vind står en fin gammal sekretär, som tillhör kyrkan.
Förvaringen på vinden riskerar att skada sekretären och den bör därför snarast flyttas. Seth åtog
sig att kontakta kyrkan i frågan.
Seth framförde att det måste bli tydligare hur städningen av Uppgården ska skötas under olika
perioder av året. Seth och Marianne Björk fick i uppdrag att se över mattorna i Uppgården och
tvätta dem som är värda att behålla samt kasta övriga.
5b. Övriga ansvarsområden
Fotogruppen
Hembygdslaget kommer snart att få låna två familjealbum till, med förhoppningen att där hitta
Adelsöbilder av intresse för en större krets. Gruppen känner till ytterligare några familjer som
man snart kommer att kontakta.
Programkommittén
Hembygdsdagen den 8 augusti 2010. Hembygdsdagen infaller traditionellt den första söndagen
i augusti, vilket i år skulle bli den 1 augusti. Styrelsen anser att detta är så tidigt att det är
motiverat att förlägga firandet en vecka senare, dvs. på söndagen den 8 augusti. Härmed
bekräftas det beslut om senareläggning som efter förra styrelsemötet tagits per capsulam.
Temat för hembygdsdagen 2010 blir ”Alsnö hus och Alsnö stadga”. Hembygdslaget får hjälp
med att presentera ämnet av arkeologen och museipedagogen Linda Wåhlander, som vid möten
med några ur styrelsen visat upp sina idéer. KV uttryckte att vi kanske inte kan realisera alla
hennes tankar.
KV ansåg att vi borde meddela marknadsdeltagarna att vi i år satsar litet mer på hembygdsdagen
än år 2009, då det inte fanns något tema alls, så att de är beredda på en god tillströmning av
besökare. Detsamma gäller Adelsökonstnärer/hantverkare. Det uppdrogs åt Jan att formulera en
text som kan skickas till dessa grupper av deltagare.
Agneta föreslog att den ovan nämnda tygkassen skulle kunna säljas på hembygdsdagen.
Styrelsen antog förslaget och Agneta åtog sig att beställa ett lämpligt antal kassar.

§ 6. Årsmötet söndagen den 21 februari 2010
6a. Rapport från valberedningen
Valberedningens sammankallande, Jan Gertz, berättade om det aktuella läget. Det kan nämnas
att en ordinarie ledamot önskat bli suppleant, medan en av suppleanterna har accepterat att
föreslås som ordinarie. I övrigt saknas det fortfarande ett par suppleanter.
6b. Årsmötesplanering
Årsmötet äger rum söndagen den 21 februari kl. 18 i Hembygdsgården.
Jan hade med sig ett förslag till dagordning för årsmötet. Förslaget godkändes.
På årsmötet ska verksamhetsplanen för 2010 presenteras och godkännas. Anders åtog sig att
göra verksamhetsplanen. Även budgeten för 2010 ska läggas fram för årsmötets godkännande.
På sitt nästa möte kommer styrelsen att diskutera förslagen till såväl verksamhetsplan som
budget och fatta beslut om dessa.
Det beslutades att det efter de formella årsmötesförhandlingarna blir förtäring i form av ”kaffe
och smörgås” samt visning av ej tidigare presenterade bilder ur olika Adelsöbors album.
Det beslutades att utskicket till medlemmarna inför årsmötet ska ske senast den 5 februari.
§ 7. Övriga frågor
Anders talade om att Arne Lindblads bok nu är slut. Efter en kortare diskussion beslutades att vi
ska låta trycka upp 100 ex. till. Göran åtog sig att kontakta tryckeriet.
§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte bestämdes till torsdagen den 4 februari 2010 kl.19 i Uppgården.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Bystedt

