
      

 

 
Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 17 januari 2013 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Per Lundstedt, Lars Skedinger, Gunnar Axe, Mats 
Lundgren, Stintan Qviberg. 
Under punkt 6a deltog valberedningen: Jan Gertz, Titti Ekman och Seth Björk. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna. Kallelsen och dagordningen godkändes. 
Punkten 6a, valberedningens rapport inför årsmötet, fick inleda styrelsemötet. 
Därefter fortsatte mötet med punkt 2. 
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Protokollet från mötet den 15 november godkändes. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Genomgången blev inte så detaljerad, p.g.a. att vår kassör, Göran Lindblad, inte deltog i 
kvällens möte. År 2012 har givit ett överskott och hembygdslaget har f.n. en god ekonomi. 
Ordföranden menade att vi bör se till att pengarna gör nytta. Ett förslag var att anskaffa 
möbler till arkivrummet. 
Ordföranden föreslog att vi bör göra en ekonomisk utredning om vår intäktssida. Vi 
beslutade att kassören ska genomföra detta med stöd av Jan och Lars.  
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Länsförbundets årsmöte hålls i år i Djursholm. Hembygdslaget representeras av Lars och 
Maria Skedinger. 
En reviderad förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården ska tas fram. Vid ett 
möte i Hembygdsgården den 10 januari informerades Adelsöbor och föreningar av 
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen och Ekerö kommun. Hembygdslaget avvaktar tills den 
nya planen är klar med att diskutera ev. insatser. 
 
 
 
 



      

 

 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården 
Lene Wallin har påpekat att brandskyddet i Uppgården är undermåligt. Anders har kontaktat 
Ekerö kommuns säkerhetschef i frågan. Kommunen kommer att ta kontakt med Lene och 
sedan vidta lämpliga åtgärder. 
Hembygdslagets porslin har flyttats från köket i nedervåningen till vinden. 
Den 18 januari kommer Lennart Lundblad från kommunen till Uppgården för att träffa Lene 
och Anders ang. indragning av fiberkabel och installation av en terminal för information 
och bibliotekstjänster. 
Renoveringar. Mats meddelade att reservdelar till vedspisen i nedre köket är införskaffade. 
Johan Eriksson har skänkt en Mineritskiva att monteras i det övre köket. Skorstenspipan från 
övre köket ska rensas från rester av fågelbon. 
 
5b. Museikommittén 
Per arbetar vidare med föremålsregistret. 
   
5c. Dokumentationskommittén 
Man har påbörjat arkivering av materialet från alla föredrag. Lars och K V Jacobson träffas 
f.n. en gång per vecka. Anders erbjöd sig att hjälpa till. 
 
5d. Programkommittén 
 

Vårens program 
Programmet är nästan klart. Som vanligt blir det bakning i stenugn (20-21 april) och 
fågelskådning med Hasse Andersson (4 maj). Den 9 maj arrangeras årets vandringsdag. 
Michael Olausson kommer att hålla föredrag om fornborgar och Solveig Brunstedt kommer 
att guida på Hovgårdsområdet. Ett besök på Moderna museets utställning av Hilma af Klints 
verk planeras också. 
 

Höstens program 
Hösten inleds med Hembygdsdagen den 11 augusti. Det blir också bakningsdagar, 
potatisprovning, jultallrik med föredrag samt tomteverkstad. 
På förslag är ett besök hos Siri Lundmark i Stenby skola samt föredrag om Grindby och 
dansbanor. 
 
5e. Bagarstugan 
Inget fanns att rapportera. 
 
5f. Örtagården och trädgården 
Inget fanns att rapportera. 
 
 
 
 



      

 

 
§ 6. Årsmötet söndagen den 17 februari 2013 kl. 18 i Hembygdsgården 
 
6a. Rapport från valberedningen 
Jan Gertz, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete. Om 
valberedningens förslag antas av årsmötet innebär det att samtliga ordinarie ledamöter 
fortsätter. Till posterna som suppleant finns en ny kandidat. Alla revisorer föreslås till omval. 
Styrelsen kunde tacksamt konstatera att valberedningen gjort ett utmärkt arbete. 
Valberedningens förslag kommer att delas ut vid årsmötet. 
 
6b. Årsmötesplanering 
Verksamhetsberättelsen för år 2012 godkändes av styrelsen. Resultat- och balansräkningen 
för 2012 var klar. Revisorernas arbete var ännu inte klart. 
Kallelsen kommer att skickas ut till medlemmarna av kassören tillsammans med 
dagordningen och ett inbetalningskort för medlemsavgiften. Verksamhetsberättelsen, resultat- 
och balansräkningen samt revisionsberättelsen skickas inte ut, utan publiceras på 
hembygdslagets hemsida. På årsmötet presenteras verksamhetsplan och budgetförslag för år 
2013. Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus och därefter berättar Britt Mari 
Malmborg om konstnärinnan Hilma af Klint. 
Stintan åtog sig att ordna med kaffet. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
Nyckelförteckning. Mats har börjat fylla i en lista med våra nyckelinnehav. När den är 
komplett skickas den ut till styrelsen. 
Stugfogde. Denna fråga tas upp igen på nästa styrelsemöte. 
Mats har renoverat skylten i färjbacken som hälsar ”Välkommen till Adelsö”. Den står dock 
lite ostadigt och behöver stagas. 
 
 
§ 8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte äger rum den 28 februari kl. 19 i Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jan Bystedt 


