
      

 

 
Protokoll från styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

torsdagen den 16 januari 2014 kl. 19 i Uppgården 
 
 
Närvarande: Jan Bystedt, Siri Lundmark, Per Lundstedt, Lars Skedinger, Gunnar Axe, 
Anders Ellström, Mats Lundgren, Stintan Qviberg och K V (Ville) Jacobson. Under punkt 6a 
deltog från valberedningen Jan Gertz, Titti Ekman och Seth Björk. 
 
 
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning 
 
Såväl ordföranden som vice ordföranden och kassören hade anmält förhinder. 
Lars Skedinger utsågs att leda kvällens möte. 
Kallelsen och dagordningen godkändes.  
 
 
§ 2. Föregående protokoll 
 
Tidigare protokoll hade redan godkänts per capsulam. 
 
 
§ 3. Ekonomi 
 
Mats hade av kassören fått resultat- och balansräkningen för senaste årsskiftet och 
kommenterade den kort. Den kommer att presenteras vid årsmötet. 
 
 
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 
 
Birkautställningen (se protokollet från det extra styrelsemötet den 20 december 2013).  
Adelsö föreningsråd, AFR, diskuterade utställningen vid ett möte den 8 januari. 
Hembygdslaget representerades av Lars Skedinger och Mats Lundgren. Föreningarna var 
positiva till att föreningsrådet ska ta emot utställningen från Riksantikvarieämbetet. RAÄ 
ansvarar för transport samt ned- och uppmontering och överlämnar utställningen i fungerande 
skick till AFR. Nedmonteringen utförs av Åke Karlsson. Utställningen kommer att visas i 
Hembygdsgården från midsommar och till någon tidpunkt efter hembygdsdagen. AFR äger 
utställningen och beslutar om dess avveckling efter sommaren. 
Ekerö kommun har svarat positivt på förslaget från hembygdslagets ordförande Anders 
Sahlén om att en sommarjobbande ungdom ska få fungera som vakt/guide. 
 
Stockholms läns hembygdsförbund har hört av sig i ett antal frågor: 
-vi har fått en inbjudan till en ”Museimässa” i Norrköping den 24-25 januari. 
-arkeologisektionen ska ordna ett möte om runstenar, runhällar och hällristningar. Siri 
anmälde intresse för detta. 
-barn- och ungdomsgruppen ska ordna ett inspirationsseminarium. 



      

 

 
-länsförbundets årsmöte 2014 äger rum den 29 mars i Siggesta. Lars och Mari Skedinger 
utsågs till delegater för hembygdslaget.  
 
 
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        
 
5a. Uppgården                 
Trädgårdsstolar. Gunnar visade en ritning på trädgårdsstolar som han och Mats tänker 
tillverka till Uppgårdens trädgård. Styrelsen uttalade sitt gillande av den fina utformningen. 
Stolarna kommer att ytbehandlas med olja med pigment. 
Vindsstädning. Mats berättade att städning av kallvinden i huvudbyggnaden kommer att 
utföras snart. 
 
5b. Museikommittén 
Tidigare efterlysta pärmar på temat trädgårdar på Adelsö har återfunnits. 
Siri påminde om att Olle Weslien är villig att skänka hembygdslaget gamla smedverktyg. 
Mats åtog sig att kontakta Olle för att se vad vi skulle kunna vara intresserade av.   
 
5c. Dokumentationskommittén 
Lars och KV träffades regelbundet under förra året. Mötena fortsätter ett tag till. 
 
5d. Programkommittén 
Lars meddelade att vårprogrammet är klart för kopiering och distribution i brevlådorna på 
Adelsö. Björn Rydberg och Lasse Karlsson kommer att tillfrågas om att hjälpa till med 
utdelningen. 
 
5e. Bagarstugan 
Inget fanns att rapportera. 
 
5f.Örtagården och trädgården 
Trädgårdsarbetet vilar under vintern. 
 
 
§ 6. Årsmötet söndagen den 16 februari 2014 kl. 18 i Hembygdsgården 
 
6a. Rapport från valberedningen 
Jan Gertz, sammankallande i valberedningen, redogjorde för valberedningens namnförslag till 
styrelseposter och övriga uppdrag. Styrelsen konstaterade att valberedningen även i år gjort 
ett utmärkt arbete. 
 
6b. Årsmötesplanering 
Verksamhetsberättelsen för 2013 hade styrelsen fått av sekreteraren ett par dagar innan 
kvällens möte. Verksamhetsberättelsen är nu, efter ett mindre antal justeringar, klar att 
publiceras på vår hemsida. 
Lars och Mats redogjorde för den ”Verksamhetsplan 2014”, som ska läggas fram vid 
årsmötet. 



      

 

 
Jan fick i uppdrag att kontakta kassören angående budget för 2014. Den ska läggas fram vid 
årsmötet. 
Efter det formella årsmötet serveras ”kaffe och smörgås”, varefter Björn Rydberg berättar 
under rubriken ”Från kungatron till schlagertron?”. Stintan åtog sig att, med stöd från Siri, 
ordna kaffet. 
 
 
§ 7. Övriga frågor 
 
Under år 2014 ska Hembygdslaget vara ordförande i föreningsrådet. Mats Lundgren har 
tagit på sig detta uppdrag. Mats kommer att rapportera till hembygdslagets styrelse om vad 
som är aktuellt i föreningsrådet och då särskilt tänka på om hembygdslaget ska driva någon 
aktuell fråga. 
Siri har redan tidigare önskat sig en ny bänk till mjödutskänkningen på vandringsdagen. 
Mats lovade att tillverka en, och uppmanade Siri att göra en skiss. 
Siri undrade vad statusen är för Vikingabiblioteket och bredbandsanslutningen i 
Uppgården. Vi beslutade att be Lene Wallin komma till nästa styrelsemöte och berätta.  
Riksspelmannen Lars-Erik Jansson, som tidigare var sommarboende på Adelsö, har 
efterfrågat bilder på personer på ön i samband med att han skriver en ”biografi”. KV åtog sig 
att leta i några album. 
Den 13 februari håller förste arkivarie Per Vikstrand från Institutet för språk och folkminnen i 
Uppsala ett föredrag med titeln ”Om ortnamn”. Stintan åtog sig att tillsammans med och 
Maria Skedinger ordna med ”kaffe och kakor”. 
Lars fick i uppdrag att överlämna blommor från hembygdslaget till Jan Gertz, 
sammankallande i valberedningen, i samband med hans 75-årsdag. 
 
 
§ 8. Kommande möten 
 
Nästa möte är årsmötet den 16 februari kl. 18 i Hembygdsgården. 
Nästa styrelsemöte, som är konstituerande, äger rum torsdagen den 20 februari kl. 19 i 
Uppgården. 
 
 
§ 9. Mötets avslutande 
 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
Jan Bystedt 


