Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 24 mars 2011 kl. 19 i Uppgården
Närvarande ur styrelsen: Agneta Collberg, KV Jacobson, Göran Lindblad, Per Lundstedt,
Jan Bystedt, Gunnar Axe, Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
Seth Björk och Nils-Erik Vernersson deltog under punkt 6a.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Ordinarie ordförande, Anders Sahlén hade anmält förhinder. Mötet leddes av Agneta
Collberg.
Kallelsen och dagordningen godkändes.
§ 2. Styrelsen konstituerar sig
Ordföranden Anders Sahlén har av årsmötet getts förnyat förtroende som ordförande för det
kommande året. Styrelsen beslutade att Agneta Collberg, Jan Bystedt och Göran Lindblad
fortsätter med sina respektive uppdrag som vice ordförande, sekreterare och kassör under år
2011. Övriga ordinarie ledamöter är KV Jacobson, Per Lundstedt och Siri Lundmark.
Suppleanter är Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
Övriga uppdrag. Jan Bystedt övertar ansvaret för hemsidan efter Mats Lundgren, som
avsagt sig. KV Jacobson utträder ur museikommittén; hans uppgifter tas över av Per. Mats
Lundgren föreslogs stötta Anders med reparation och underhåll av byggnader. Enligt
beslut på årsmötet övertar Stintan Qviberg och Nils-Erik Vesterberg rollerna som stugvärdar
för Uppgården, med ansvar för bl.a. tillsyn och bokning, efter Seth och Marianne Björk, som
avsagt sig.
§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 13 januari hade redan godkänts per capsulam.
§ 4. Ekonomi
Ekerö kommun har beviljat hembygdslaget 5.500 kr i verksamhetsbidrag för år 2011.
Till dags dato har 100 personer betalat medlemsavgift för 2011. Från Vuxenskolan har vi
fått drygt 7.000 kr i bidrag för genomförda arrangemang under 2010.
4a. Fullmakt för kassören
Föreningens kassör, Göran Lindblad (personnummer 360214-1016), bemyndigades att vara
firmatecknare för Adelsö hembygdslag fr.o.m. 2011-03-24 intill första styrelsemötet efter
2012 års föreningsstämma. Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte äger rum den 26 mars i Hässelby. Adelsö
hembygdslag representeras av Jan och Gunilla Bystedt.
Ekerö kommuns nämndkontor för kultur och fritid anordnar den 5 april ett möte om
föreningarnas nyttjande av kommunens lokaler.
§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena
6a. Uppgården
Stugvärdarnas uppgifter. Seth hade sammanställt ett papper som beskrev vad som gjorts i
Uppgården under de drygt tio år han och Marianne varit stugvärdar, både vad gäller
renoveringar och löpande uppgifter. Gunnar fick i uppdrag att tillsammans med de nya
stugvärdarna, Stintan och Nils-Erik, gå igenom arbetsuppgifterna.
Aktuellt är att byta en trasig tegelpanna på vagnslidret och att ta bort vildvin som växer på
museiväggen.
Renoveringen av arkivrummet i övervåningen har påbörjats av Mats, Per, Anders och
Gunnar.
Vårens städdag bestämdes till fredagen den 15 april med start kl. 14. Viktiga uppgifter blir
att ta ut innanfönstren och att städa inomhus.
6b. Museikommittén
Inventeringen. Mats och Per har snart avslutat arbetet med registret över alla föremål i
museet.
6c. Dokumentationskommittén
Arkivering. KV, Anders och Per hade den 23 januari gjort ett studiebesök vid
föreningsarkivet i Stenhamra för att få idéer inför genomgången och flytten av
hembygdslagets arkiv till arkivrummet. KV uppmanade vidare styrelsen att läsa
Hembygdsförbundets skrift ”Konsten att arkivera”.
6d. Programkommittén
Vandringen i området Tofta-Hanmora kommer att äga rum lördagen den 16 april under
medverkan av Lennart Rydberg. Samling vid hembygdsgården kl. 12.
Hembygdsdagen söndagen den 14 augusti har temat gamla arbetsmetoder. KV menade att
det är hög tid att tänka igenom vad vi kan visa upp och vilka personer som bör engageras. Vi
ska gärna utnyttja föremålen i museet. På förslag av KV kommer en stor del av nästa
styrelsemöte att ägnas åt hembygdsdagens tema.
Agneta efterlyste en skylt vid grinden som uppmärksammar hembygdsdagen. Gunnar åtog
sig hjälpa till med detta.
6e. Övriga ansvarsområden
Bagarstugan. Agneta har hittat en järnhäll som passar att ha framför ugnen.

§ 7. Övriga frågor
Kalender. Styrelsen bekräftade beslutet från sitt förra möte att låta trycka en kalender för år
2012 med utvalda bilder ur hembygdslagets arkiv. Bilderna ska anknyta till temat för
hembygdsdagen, dvs. gamla arbetsmetoder. Göran, Anders och Stintan väljer bilder.
Toalettskylt. Frågan om en skylt vid bussparkeringen som upplyser om toaletterna på
vagnslidrets gavel har diskuterats vid tidigare styrelsemöten. Vi beslutade att en sådan skylt
ska sättas upp. Gunnar åtog sig att dessförinnan informera Lene.
§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 14 april kl. 19 i Uppgården.
Dessutom blir det, som nämnts ovan, städdag i Uppgården fredagen den 15 april kl. 14.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Bystedt

