Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 24 november 2011 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV (Ville) Jacobson, Göran Lindblad, Per
Lundstedt, Jan Bystedt, Gunnar Axe, Mats Lundgren och Stintan Qviberg.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 20 oktober hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kassören nämnde att vi fortfarande väntar på ett bidrag från kommunen, annars är ekonomin
god.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Jan nämnde att han i slutet av oktober lämnat in ansökan om verksamhetsbidrag för 2012 till
Ekerö kommuns kulturnämnd.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Mats redogjorde för planerna för renovering av köket i övervåningen ”från golv till
tak”. Arbetet beräknas bli klart under våren och omfattar bl.a. trägolvet, bröstpanel och
tapet till väggarna, kakelplattor runt spisen samt målning
Hembygdslaget har givit bort de två, ej längre behövliga, kassaskåpen mot avhämtning.

5b. Museikommittén
Per åtog sig att hämta några föremål från Ville som ska införlivas i samlingarna i
magasinet och i samband med det fotografera och registrera dem.
Från Inger och Olle Weslien har hembygdslaget fått en skomakarsymaskin, som
komplement till den skomakarutrustning som redan finns i museet. Maskinen har en
gång använts av en Munsöbo, Nisse Stenberg.

5c. Dokumentationskommittén
Jan berättade att hembygdslaget kommer att få ytterligare dokument angående Tofta
från Tina och Kjell Lennartsson.
Efter en viss diskussion om möjliga tillämpningar åtog sig Mats att undersöka om det
finns någon lämplig ”mobil-app”, som skulle kunna användas för att dokumentera
ex.vis de vandringar på Adelsö som hembygdslaget genomfört under åren. Appen ska
utifrån (automatisk) lägesinformation kunna ge intressant information om den plats där
man befinner sig.

5d. Programkommittén
KV har ordnat med affischering och e-postutskick om ”jultallriken” den 1 december.
Efter måltiden kommer Agneta att läsa ur Britta Ekmans examensarbete från fyrtiotalet
om Adelsö. Anders visar till detta bilder ur hembygdslagets arkiv.
Anders åtog sig att med hjälp av Lars inhandla nödvändiga matvaror o. dyl.
Vi beslutade att styrelsen, och andra som vill hjälpa till, ska samlas kl. 15 i
Hembygdsgården för att duka samt förbereda maten.
Tomteverkstaden den 3 december är årets sista aktivitet. Den leds av Agneta, Gunnar,
Siri och Mats. Vi beslutade att alla deltagare skulle få ett informationsblad om
hembygdslaget i syfte att locka nya medlemmar. Mats åtog sig att framställa detsamma.
KV meddelade att han snart kommer att skicka in vårens program till vår medarrangör
Vuxenskolan. Aktuella programpunkter är bl.a. Lindby, Helgö, tegelbruket,
fågelskådning och bakning i bagarstugan.

5e. Övriga ansvarsområden
Inget fanns att rapportera.

§ 6. Övriga frågor
Vi beslutade att årsmötet 2012 ska äga rum söndagen den 19 februari kl.18 i
Hembygdsgården.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 januari 2012 kl. 19 i Uppgården.

§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Jan Bystedt

