Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 1 september 2011 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV Jacobson, Per Lundstedt, Jan Bystedt, Siri
Lundmark, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 28 juli hade redan godkänts per capsulam.
§ 3. Ekonomi
Eftersom kassören, Göran Lindblad, hade förhinder, fick vi ingen aktuell redogörelse för
ekonomin. Hembygdsdagen tycks ha gett ett bra överskott, även om några delposter ännu
återstår att redovisa.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
KV hade fått ett brev om Länsförbundets budkavle, som är tänkt att vandra mellan länets
föreningar. Budkavelns idé är att en förening under en dag tar emot besökare från länets
övriga föreningar för att visa intressanta platser i eget sitt område. Ett antal aktiviteter och
utspisning ska också erbjudas. Efter diskussion beslutade vi att KV svarar att vi inte har
kapacitet att ta emot budkaveln.
§ 5. Arbetsläget i ansvarsområdena
5a. Uppgården
Mats gick igenom ”att göra”-listan och konstaterade att många av sommarjobben klarats av
efter insatser av bl.a. honom själv, Per och Gunnar.
Lyktan mellan parkeringen och Uppgården är klar.
Bagarstugan har fått halkskydd samt försetts med nya nockbrädor och tillhörande plåt. Ett
nytt fönster har tillverkats av Staffan Eriksson.
I arkivrummet har ett lysrör monterats och bord ställts på plats för dokumentgruppens
kommande arbete med det arkivmaterial som nu förvaras i kassaskåpen. Vi återkommer till
frågan om vad vi ska göra med skåpen när de tömts.

Bland återstående arbeten kan nämnas dragning av el till vagnslidret från magasinet samt
lagning av timmerstock i magasinet.
5b. Museikommittén
Anders gör paus i arbetet med renoveringen av släden och fortsätter efter vintern. Lars har
försett krattorna med nya tappar.
5c. Dokumentationskommittén
Arkivering. Anders, KV och Lars kommer att ta itu med genomgången av arkivalierna så
snart som möjligt. Anders åtog sig att inköpa förvaringslådor i Stockholms stadsarkivs butik.
5d. Programkommittén
Höstprogrammet har delats ut i alla brevlådor på Adelsö av Lasse Carlsson. Den första
aktiviteten är en utflykt till Kurön lördagen den 10 september. Vid jultallriken den 1
december kommer vi att berätta ur Britta Ekmans skrift om Adelsö samt illustrera med bilder
ur hembygdslagets arkiv. Agneta, Gunnar och Siri träffas den 12 september kl. 19 hemma hos
Agneta för att planera tomteverkstaden (lördagen den 3 december). Lördagen den 10 oktober
på eftermiddagen tar hembygdslaget emot ett trettiotal personer från Segeltorps
kulturförening, som önskat sig potatisprovning och potatisodlingshistorik. Agneta är
kontaktperson. Stintan, Siri och Mats lovade att hjälpa till.
5e. Övriga ansvarsområden
Örtagården. Siri berättade att hon skulle vilja köpa ”gamla” bönor och ärtor till örtagården
från en förening som tar vara på gamla sorter. För att få köpa betalar man en startavgift på 180
kr. Siri fick klartecken att gå vidare.
§ 6. Hembygdsdagen
Uppföljning
Vädret var gynnsamt och stämningen god på årets hembygdsdag den 14 augusti. Antalet
besökare kan uppskattas till över 400, dvs. mer än genomsnittligt.
Liksom förra året annonserade vi i Mälaröarnas Nyheter, i numret som utkom den 20 juni.
Detta var det sista numret före hembygdsdagen. Vi beslutade att vi inte ska ha en sådan
betald annons nästa år, utan nöja oss med att hembygdsdagen finns med i MNs
evenemangslista ”På gång”, vilket är gratis.
En nyhet i år var att vår affisch var i färg, på initiativ av medlemmen Christer Svanberg. Han
åkte också runt till anslagstavlorna i kommunen. Eftersom merkostnaden är liten, beslutade
vi att även nästa års affisch ska vara i färg. Christer ordnade också radioreklam i radio Viking.
Vi kom överens om att barnaktiviteterna bör framhållas i vår annonsering av hembygdsdagen,
så att vi attraherar barnfamiljerna.
Styrelsen tackar alla som bidrog till den lyckade dagen.
§ 7. Övriga frågor
KV hade ett uppslag till tema för nästa års hembygdsdag: ”Museiföremål i arbete”. Det
finns flera föremål i hembygdslagets vård som skulle kunna demonstreras, ex.vis ett tröskverk
och en kvarn. De flesta av föremålen är dock i behov av reparation.

Agneta tog på nytt upp frågan om ett informationsblad om hembygdslaget, som man t.ex.
kan dela ut när man värvar medlemmar. Jan åtog sig att göra ett förslag.
§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 20 oktober kl. 19 i Uppgården.
§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Bystedt

