Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 20 september 2012 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Jan Bystedt, Per Lundstedt,
Mats Lundgren, Lars Skedinger, Stintan Qviberg.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 23 augusti hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Göran redogjorde för det ekonomiska läget, som är gott. Under hembygdsdagen gav
bakningen i bagarstugan ett överskott på 4.000 kr. Göran fick i uppdrag att se till att
resterande intäkter från hembygdsdagen kommer oss tillhanda.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Inget särskilt fanns att rapportera.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Styrelsen konstaterade att dasset invid museimagasinet är i dåligt skick och inte tillför
Uppgården något av värde. Beslut togs om rivning. Mats och Per åtog sig att utföra arbetet.
Byggnadsantikvarie Hedvig Bellberg kommer om några veckor att överlämna en åtgärdslista
till oss. Listan är ett resultat av den besiktning av Uppgårdens byggnader som hon gjorde den
29 juni.

5b. Museikommittén
Bosse Stolt har erbjudit sig att, utan ersättning, renovera vår kvarn. Anders och Per ställer
upp som hantlangare. När kvarnen ska köras på nästa års hembygdsdag kan Mats Collberg
leverera säd till malning.
Anders är klar med renoveringen av släden. Resultatet är imponerande.

Mats Collberg kommer att utföra behövligt svetsarbete på pannmuren från Karlslund innan
den lämnas över till hembygdslaget.

5c. Dokumentationskommittén
Inget särskilt fanns att rapportera.

5d. Programkommittén
Höstprogrammet.har delats ut i brevlådorna på Adelsö samt skickats till medlemmarna i
adresserat brev. Jan ser till att programmet publiceras på Adelsös hemsida.
Mats lovade att även i år hjälpa Agneta med tomteverkstaden, men fler vuxna behövs.
Jultallriken. Agneta och Ville Jacobson ansvarar för kvällens föredrag om lokala namn på
Adelsö. Anders och Lars åtog sig att sköta matinköpen. Iordningställandet av
Hembygdsgården påbörjas kl.15.

5e. Örtagården och trädgården
Inget särskilt fanns att rapportera.

§ 6. Övriga frågor
Mats har åtagit sig att snygga till vår skylt i färjbacken.
Nycklar. Vi ska upprätta en förteckning över våra nycklar. Stintan börjar med att titta i
kvittensboken. Mats kontaktar Ove Wallin för att kvittera ut Hembygdslagets nyckel till
Hembygdsgården.
Caféet i Uppgården. Vi hade en lång diskussion om förnyelse av Lene Wallins kontrakt, bl.a.
med utgångspunkt i ett brev från Siri Lundmark, som dock inte själv kunde delta i kvällens
möte. Vi beslutade att vi måste vänta på att det nya avtalet mellan Ekerö kommun och
Adelsö föreningsråd blir klart innan vi kan gå vidare med cafékontraktet.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 18 oktober kl. 19 i Uppgården.

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

Jan Bystedt

