Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 23 augusti 2012 kl. 19 i Uppgården

Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Per Lundstedt, Siri
Lundmark, KV (Ville) Jacobson, Mats Lundgren, Lars Skedinger, Stintan Qviberg.

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Som ordförande för mötet utsågs Anders Sahlén, som sekreterare Mats Lundgren.

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

§ 3. Ekonomi
Inget speciellt fanns att rapportera. Netto i år till dags dato är c:a 13.000:-

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
AHL har skickat brev till kommunen och Föreningsrådet betr. WMR och caféverksamheten.
Hittills inga kommentarer.

§ 5. Hembygdsdagen
Hembygdsdagen genomfördes på traditionellt sätt i fint väder,med c:a 400 besökare och
resultatet var lyckat.
För framtiden bör inledningen med korum och kollekt tydliggöras betr. tidsåtgång och
mottagare av kollekten. Nettoresultatet för Hembygdslaget blev c:a 14.000:-, caféverksamheten ännu ej redovisad.

§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena
6a. Uppgården
Mats efterlyser fler som kan arbeta med rep. och underhåll av byggnader.

6b. Museikommittén
Anders berättade att Bosse Stolt är villig att leda arbetet med renovering av kvarnen samt
samkörning av kvarn och tändkulemotor. Detta är ett arbete som kräver markarbete och
fundament för placering av motor och kvarn. Ev. kostnader för Hembygdslaget är okända.
Noterbart är att kvarn ägs av Hembygdslaget, motor ägs av Bosse.
En pannmur (Tvättmaskin) från Karlslund kommer skänkas till Museet.

6c. Dokumentationskommittén
Arkiveringen beräknas avslutad till årsskiftet då rummet kan öppnas för andra ändamål.
F.ö. fanns inget nytt att rapportera.

6d. Programkommittén
Höstens program kommer omfatta:
-”Präster och prästgårdar på Adelsö”; Tommy Myrsell berättar.
-Kuröns historia (med hjälp av bilder och film) och något om dagens verksamhet; Björn
Rydberg berättar
-bakning i bagarstugan 13-14 okt
-potatisprovning 4 okt
-tomteverkstad. 8 dec.
-jultallrik 29 nov.
-Dräkter diskuterades, men inget beslutades.
-Siri föreslog en kväll med föredrag om de nya fynd från sommaren 2012, på botten utanför
Björkö, bra idé för en framtida kväll. Inget beslut.
Programmet skall vara klart till nästa möte och därefter distribueras.

6e. Bagarstugan
Inget fanns att rapportera.

6f. Örtagården och trädgården
Siri nämnde åter att syrénerna i södra kanten av örtagården bör kapas i midjehöjd.
Vi beslutade att de under hösten skall beskäras ordentligt. Ev. av Lenes ”arbetslag”.

§ 7. Övriga frågor
Gröna ön har gjort 4 skyltar om Adelsös historia i storlek 70x100 cm, dessa kommer placeras
2 och 2, rygg mot rygg, mellan grind och Uppgården väl synliga för besökare.
Målsättningen är att dessa är på plats under hösten.
Styrelsen godkände Jannes inköp av tre partytält för tot 1257:-

§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 20 september kl. 19.00 i Uppgården.

§ 9. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet
Mats Lundgren

