Protokoll från extra styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 19 december 2013 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Anders Sahlén, Jan Bystedt, Göran Lindblad, Lars Skedinger, Gunnar Axe, Anders
Ellström, Mats Lundgren, Stintan Qviberg samt under del av mötet Lene Wallin, Café
Hovgården.

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelsen
Ordföranden hälsade alla välkomna. Kallelsen till detta extra styrelsemöte om hembygdslagets
eventuella engagemang i Birkaprojektet hade skickats ut av ordföranden den 11 december. Mötet
godkände kallelsen.

§ 2. Birkaprojektet - bakgrund
Information om ”Birkaprojektet” och eventuella åtaganden från föreningar på Adelsö hade
skickats till styrelsen via e-post inför dagens möte.
Lars redogjorde för bakgrunden:
RAÄ har ett krav att med vissa intervall förnya utställningarna i museet på Birka. Under några år
har där visats en modell av världsarvet Birka-Hovgården, som tillverkats av elever i Munsö
skola. Innan sommarsäsongen 2014 inleds ska denna utställning ersättas av en annan och RAÄ
har då erbjudit den som gåva till Adelsö föreningsråd, med tanken att den skulle visas på Adelsö
under sommaren 2014. RAÄ (kontaktperson är Lena Johansson) erbjuder sig att stå för ned- och
uppmontering, men lämnar därefter till AFR att sköta utställningen, inklusive slutlig avveckling.
Modellen är relativt stor, ca. 3x5 meter. Sju datorer är kopplade till modellen och ger
information om olika platser på världsarvet. Ett antal planscher hör också till.
Den 6 december besökte föreningsrådets ordförande Ove Wallin och Lars Skedinger Björkö för
att bilda sig en uppfattning om utställningen.
Föreningsrådet kommer att kalla till möte i denna fråga tidigt i januari 2014.

§ 3. Birkaprojektet och Hembygdslaget
Styrelsen tyckte att hembygdslaget i princip ska ställa sig positivt till att utställningen visas på
Adelsö.
Den enda lokal som är tillräckligt stor och har ett bra läge är Hembygdsgården, som ägs av
Svenska kyrkan. Kontakter med Ove Wallin, i hans egenskap av ansvarig för Hembygdsgården,
har gett vid handen att utställningens storlek gör att den endast kan visas under sommaren, då
Hembygdsgården inte är så hårt belastad av andra aktiviteter. Eftersom allmänheten ska ha
tillträde, måste lokalen också dessutom hållas under uppsikt samt städas.
Styrelsen konstaterade att hembygdslaget skulle kunna vara den förening som tar emot
utställningen, under förutsättning att inga kostnader belastar oss. Vi kan vidare inte åta oss att
sköta tillsyn och städning. Någon måste också varje dag starta och stänga av datorerna samt

kontrollera att de fungerar. Lene nämnde att Café Hovgården kanske kunde hjälpa till med vissa
uppgifter.
Anders Sahlén hade, strax innan dagens möte, kontaktat Elisabet Lunde på Ekerö kommun och
framfört idén att kommunen skulle kunna stötta projektet genom att ”utställningsvakt i Adelsö
hembygdsgård” blir ett av sommarens ungdomsjobb. Något svar har ännu inte kommit.
Styrelsen beslutade att ordföranden Anders Sahlén så snart som möjligt ska framföra
Hembygdslagets syn på Birkaprojektet till föreningsrådet.

§ 4. Kommande möte
Ordinarie styrelsemöte äger rum torsdagen den 16 januari 2014 kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

