
 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 19 januari 2012 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, KV (Ville) Jacobson, Göran Lindblad, Per 
Lundstedt, Jan Bystedt, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och Lars Skedinger. 
Under p. 6a deltog dessutom Jan Gertz, Titti Ekman och Seth Björk från valberedningen. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Kallelsen och dagordningen godkändes. 
 

 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 24 november 2011 hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Kassören, Göran Lindblad, berättade att hembygdslagets verksamhet gav ett överskott på 
drygt 9.000 kr för år 2011. Jan Bystedt meddelade att Ekerö kommun tilldelat hembygdslaget 
ett verksamhetsbidrag på 5.500 kr för år 2012. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post  
 
Hembygdslaget har fått inbjudan till årsstämman i Stockholms läns hembygdsförbund den 
24 mars i Nynäshamn. Styrelsen beslutade att Jan och Gunilla Bystedt skulle representera 
hembygdslaget. 
Länsförbundet hade också skickat ett erbjudande om en kurs om skadeinsekter i samlingar, 
anordnad av Naturhistoriska riksmuseet. Vi ansåg oss inte ha något behov av att delta. 
Anders har kontaktats av Ekerö kommun med anledning av namnsättning på en mindre väg 
strax norr om festplatsen. Vi enades om att föreslå ”Paltens backe”, i åminnelse av en tidigare 
boende vid vägen. 
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 
 
5a. Uppgården 
Renoveringen av köket i övervåningen avancerar. Elarbeten pågår och man är klar med 
bröstpanel och kakel. Agneta och Gunnar åtog sig att tänka igenom färgsättningen för 
målning och tapet. Gunnar åtog sig också att hitta ett kammarlås till dörren. 



 

 

 
5b. Museikommittén 
Anders har gått igenom de dokument från Tofta, som hembygdslaget fått av familjen   
Lennartsson. Dokumenten kommer att arkiveras tillsammans. 
 
5c. Dokumentationskommittén 
Göran berättade att han överfört ett antal av Stig Collbergs ljudinspelningar på kassettband 
till digital form. De finns nu bl.a. samlade på en CD-skiva. 
Ca 380 dokument från 1974 till mitten av 2011 har gåtts igenom och arkiverats. 
 
5d. Programkommittén 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
5e. Övriga ansvarsområden 
Inget särskilt fanns att rapportera. 
 
 
§6. Årsmötet söndagen den 19 februari 2012 kl. 18 i Hembygdsgården 
 
6a. Rapport från valberedningen 
Jan Gertz, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete. Man har 
varit i kontakt med alla som är föreslagna till någon post eller uppdrag. Styrelsen kunde 
tacksamt konstatera att valberedningen gjort ett utmärkt arbete. Vid årsmötet kommer 
valberedningens förslag att presenteras av Seth Björk. 
 
6b. Årsmötesplanering 
Styrelsen godkände utformningen av kallelsen och dagordningen. Göran fick i uppdrag att 
skicka brev med kallelse och dagordning till alla medlemmar, tillsammans med ett 
inbetalningskort för medlemsavgiften. Därefter diskuterades verksamhetsberättelsen, 
resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen. Efter ett par mindre ändringar i 
verksamhetsberättelsen kunde de tre dokumenten godkännas för publicering på 
hembygdslagets hemsida. Vid årsmötet ska en verksamhetsplan samt ett budgetförslag för 
år 2012 presenteras. Ordföranden respektive kassören åtog sig att utarbeta dessa dokument 
samt se till att styrelsen kan godkänna dem innan de läggs fram vid årsmötet. Styrelsen 
beräknar att ca 40 personer kommer att delta i årsmötesförhandlingarna och det efterföljande 
kaffet. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
Stintan Qviberg fick klartecken att inhandla två kaffetermosar. 
Vi beslutade att datum för årsmötet 2013 ska fastläggas redan i september i år, för att 
Hembygdsgården ska kunna bokas i god tid. 
       
 
 
 



 

 

 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Styrelsen avser att konstituera sig omedelbart efter årsmötets avslutande och då även besluta 
om tidpunkt för nästa styrelsemöte. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Jan Bystedt 


