Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 18 oktober 2012 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Lars Skedinger, Jan Bystedt,
Per Lundstedt, Siri Lundmark, K V Jacobson, Mats Lundgren, Stintan Qviberg.
Dessutom hade Lene Herneson och Conny Wallin, WMR Maskin och trädgård AB, kallats till
punkt 6.

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

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

§ 3. Ekonomi
Göran meddelade att det ekonomiska läget är gott. Anders åtog sig att se till att resterande
intäkter från hembygdsdagen kommer oss tillhanda. Vi beslutade att AHL ansvarar för
sandningen under vintersäsongen samt att ev. kommande låsbyte i Uppgården ska betalas av
WMR.

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

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Innanfönster. Anders och Per sätter in dem i nästa vecka, medan Lene står för fönstertvätten.
Magasinets tak. Lars hade varit i kontakt med antikvarie Hedvig Bellberg på Länsmuseet
ang. renovering av magasinets tak. Hon tyckte att vi skulle söka bidrag för detta hos
Länsstyrelsen. Vi beslutade att Lars ska bilda en grupp som tar fram ett renoveringsförslag.
Ann Pettersson på Länsförbundet ska kontaktas för tips om hur man ansöker.
Torrdasset, som var sammanbyggt med magasinet, har rivits av Mats och Per. Låset var det
enda av värde och har tagits om hand.
Elen till magasinet och vagnslidret har förbättrats.
Agneta har satt upp gardiner i köket på övervåningen.

5b. Museikommittén
Bosse Stolt och Anders har påbörjat renoveringen av gröpkvarnen genom att plocka isär den.

5c. Dokumentationskommittén
Lars meddelade att arkivarbetet, som legat nere att tag, snart tas upp igen.

5d. Programkommittén
Kulturrapporten till Vuxenskolan. Lars tar över detta uppdrag från K V.
Agneta berättade att potatisprovningen den 4 oktober hade lockat 9 personer.
Höstens tre föredrag hålls i Gröna rummet i hembygdsgården. Lars och Mats har
kontrollerat att vi inte kommer att störas av samtidiga aktiviteter i hembygdsgårdens
samlingssal.

5e. Bagarstugan
I helgen genomfördes höstens bakningsdagar för allmänheten och nästa torsdag ska elever
från Munsö skola få lära sig att baka i stenugn.

5f. Örtagården och trädgården
Beslut togs om radikal beskärning av syrénerna invid örtagården vid lämpligt tillfälle under
vintern.

§ 6. Café Hovgården
Vi fortsatte diskussionen från förra mötet om nytt avtal för att driva utvidgad
kaféverksamhet i Uppgården. Inför mötet hade Anders och Mats gjort ett utkast till avtal
mellan Ekerö kommun och Adelsö föreningsråd (AFR), samt ett utkast till avtal mellan AFR,
Adelsö hembygdslag (AHL) och WMR Maskin och trädgård AB (WMR). Lene och Conny
beskrev vilka investeringar de planerade samt hur de tänkte bedriva den utvidgade
kaféverksamheten. Kaféet ska kompletteras med matlagning samt försäljning av växter och
presentartiklar. Anders hade i kontakt med kommunen (Leif Kåsthag) fått accept på att AHL
äger vagnslidret och att AHL ska vara undertecknande part betr. avtalet med WMR. Ett
reviderat tioårigt avtal mellan kommunen och AFR, där man tagit hänsyn till dessa ändringar,
fanns tillgängligt. Några mindre ändringar gjordes i avtalet AFR-AHL-WMR, som är
femårigt.
Siri tog upp frågan om möjligheten att ordna privata tillställningar i Uppgården med egen
förtäring. Det konstaterades att denna möjlighet blir mer begränsad framöver. Siri undrade
också vem som i fortsättningen ska hålla i bokningen av lokaler i Uppgården. Denna fråga
återkommer styrelsen till.
Den 24 oktober sammanträder AFR och man kommer då förhoppningsvis att kunna godkänna
texten i de två avtalen. Lene och Conny blir kallade till detta möte. Avtalen skrivs under
samtidigt vid ett senare tillfälle. Vi kom överens om att föreslå Jan Gertz som undertecknare
för AFR:s räkning.

Det beslutades att AHL vid mötet i AFR beträffande avtalen företräds av Anders och Mats,
samt att styrelsen innan den 24e ska få reviderade texter för godkännande.
På fråga från ordföranden förklarade styrelsen sig nöjd med detta förfarande.

§ 7. Övriga frågor
Stugfogdar
Stintan meddelade att hon och Nils-Erik Vernersson inte längre står till förfogande som
stugfogdar. Efterträdare kommer att utses vid ett senare tillfälle.
Skylten ”Välkommen till Adelsö”, som har sin placering i färjbacken, har Mats nu hemma
hos sig för slipning och lackning. En tredje stolpe behövs också.
Historiska skyltar. Cathrine Abrahamsson har meddelat att de historiska skyltarna om
Hovgården och Adelsö nu är på väg till tryckeriet.
Kalender
Vi beslutade att hembygdslaget ska låta trycka en kalender även för år 2013. Vi använder
våra bilder utan något särskilt tema, men årstidsanknytning är önskvärd. Kalendern ska vara
klar att säljas i samband med jultallriken den 29 november.

§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 november kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

