Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 15 november 2012 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Agneta Collberg, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Per Lundstedt,
KV (Ville) Jacobson, Mats Lundgren, Lars Skedinger, Stintan Qviberg.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 18 oktober godkändes efter en mindre ändring.
Protokollet från per capsulam-mötet den 26 oktober har redan justerats.

§ 3. Ekonomi
Sekreteraren meddelade att han lämnat in ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013 till
Ekerö kommun. Beslut om dessa bidrag tas av Kulturnämnden.
Vi beslutade att Hembygdslaget ska skaffa organisationsnummer. Det innebär att vi måste
deklarera, men underlättar vissa bankärenden.
Lars berättade att han hos Länsstyrelsen sökt bidrag till renovering av magasinet.
Handläggningen tar ca tre månader.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Vi cirkulerade ett blad från resebolaget ”Dagsresor”, som gör reklam för utflyktsresor till
Adelsö och Hovgården.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Urban Hasselström och Peter Qviberg har inspekterat spisarna och skorstenen.
Skorstensstocken är i gott skick. Vedspisen nere behöver ett nytt brännjärn och lite påbättring
av pannkitt och lera. Skorstenspipan från spisen i övervåningen måste rensas från kvistar och
annat och en mineritskiva bör monteras på väggen bredvid spisen. Kaminen borde få ett nytt
spjäll. Mats fick i uppdrag att åtgärda.

5b. Museikommittén
Restaureringen av kvarnen tar en tillfällig paus.
Pannmuren från Karlslund är nu lagad av Mats Collberg.

5c. Dokumentationskommittén
Inget särskilt hade hänt.

5d. Programkommittén
Jultallriken den 29 november kl. 19. Matinköpen görs av Anders och Lars. Styrelsen samlas
kl. 15 för att ställa i ordning Hembygdsgården. Agneta och K V har börjat förbereda
föredraget och bildvisningen om namn på platser på Adelsö. Göran bistår med bildmaterial.
Agneta meddelade att planering för tomteverkstaden den 8 december pågår. Det behövs
ytterligare en vuxen ”snickare” som kan hjälpa till.

5e. Bagarstugan
Agneta hade fått en förfrågan om att ordna ett ”företagsevent” i bagarstugan. Styrelsen
godkände denna aktivitet.

5f. Örtagården och trädgården
Inget fanns att meddela.

§ 6. Café Hovgården
Vid ett styrelsemöte per capsulam den 26 oktober godkände styrelsen de två avtal
Styrelsen tackar i första hand Anders, men även Mats, för den utmärkta insatsen med att
utarbeta avtalen.

§ 7. Övriga frågor
Anders har skänkt en laptop till hembygdslaget. Den kan användas i samband med
blidvisningar. Ett stort antal bilder finns lagrade på hårddisken.
Hembygdslagets kalender för 2013 är snart klar. Den trycks i 50 ex. och kommer att börja
säljas vid jultallriken.
Hembygdslaget står på tur att vid årsskiftet ta över ordförandeskapet för Adelsö
föreningsråd för år 2013. Vi enades dock om att vi vill stå över till 2014. Vi föreslår att Mats
får en styrelseplats i föreningsrådet under 2013 för att förbereda sig för ett ordförandeskap
under 2014.
Årsmötet 2013 bestämdes till söndagen den 17 februari kl. 18.
Mats har från Ove Wallin utkvitterat nycklar till hembygdsgårdens entrédörr och kök.
Nycklar till Uppgården. Vid nästa styrelsemöte ska en lista upprättas över innehavare av
nycklar till olika dörrar i Uppgården. För att underlätta detta uppmanas styrelsemedlemmarna
att ta med sig nycklarna till mötet.
Mats påpekade att vi måste komma fram till en lösning om ”stugfogde” för Uppgården.
Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte.

Lars tyckte att hembygdslaget borde ha en minnesgåva att ge till externa föredragshållare.
Detta tas upp igen vid kommande styrelsemöte.

§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 17 januari 2013 kl. 19.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

