Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 20 februari 2014 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Jan Bystedt, Agneta Collberg, Göran Lindblad, Siri Lundmark, Per Lundstedt,
Lars Skedinger, Gunnar Axe, Mats Lundgren, KV Jacobson.

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

§ 2. Styrelsen konstituerar sig
Vid årsmötet den 20 februari valdes Lars Skedinger till ordförande för år 2014 efter Anders
Sahlén, som lämnade styrelsen vid årsmötet. När det gäller övriga styrelseuppdrag beslutade
dagens möte att Agneta Collberg, Jan Bystedt och Göran Lindblad fortsätter som vice
ordförande, sekreterare respektive kassör även under 2014. Beträffande övriga uppdrag (se
verksamhetsberättelsen för 2013) gjordes bara mindre ändringar: Siri går in i
programkommittén och Jan i dokumentgruppen. Vi ska kontakta Anders Sahlén och fråga
vilka av uppdragen utanför styrelsen som han skulle vilja behålla.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 16 januari 2014 hade redan godkänts per capsulam.

§ 4. Ekonomi
Kassören nämnde att Vuxenskolan givit Hembygdslaget ett bidrag på 2.000 kr..
Inbetalningarna av årets medlemsavgift har kommit i gång. Medlemsantalet verkar vara på
nedgång. Mats förslog att vi t.ex. kunde försöka värva nya medlemmar i samband med
jultallriken och tomteverkstaden, där de som inte är medlemmar borde betala en högre avgift
för att få delta. Samtidigt ska vi erbjuda medlemskap för nästföljande år genom ett tillägg på
endast 50 kr.
Värna Adelsös tidskrift Adelsönytt når en väldigt stor del av hushållen på Adelsö och skulle
kunna vara en kanal för att locka nya medlemmar. Agneta föreslog att man kanske kunde be
Björn Rydberg att skriva en artikel om hembygdslagets verksamhet. Mats åtog sig att fråga
Björn.
Agneta föreslog att vi i samband med våra olika evenemang bör försöka värva medlemmar
genom att förutom vår folder dela ut ett informationsblad med ett inbetalningskort, allt för
att steget att bli medlem ska kännas mindre. Göran fick i uppdrag att ordna detta.

4a. Fullmakt för kassören
Föreningens kassör, Göran Lindblad (personnummer 360214-1016), bemyndigades att
vara firmatecknare för Adelsö hembygdslag fr.o.m. 2014-02-21 intill första styrelsemötet
efter 2015 års föreningsstämma. Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Stockholms läns hembygdsförbund har remissat en utredning om utvidgat strandskydd.
Vi ska svara senast den 28 mars. Lars har vidarebefordrat remissen till Värna Adelsö, som
hjälper till att formulera svaret. Lars lovade se till att styrelsen får se texten innan den skickas
till länsförbundet.
Hembygdslaget har via e-post fått erbjudande från ett företag som vill hjälpa oss att söka
bidrag. Lars har hos länsförbundet frågat om erfarenheter av företaget. Vi beslutade att inte
utnyttja erbjudandet.
Lovö hembygdsförening avser att renovera en bagarstuga och har varit i kontakt med Lars.
Agneta, med sin långa erfarenhet av att driva vår bagarstuga, har lovat att ge goda råd. Peter
Qviberg är kontaktad angående hantverksstöd.
Ekerö-Munsö hembygdsförening planerar ett besök på Adelsö i början av augusti. Lars
föreslog att vi ska berätta om hembygdslaget. Lars och KV, som har god överblick över öns
sevärdheter, kom överens som att de ska åka runt ön för att notera vad besökarna borde få se.
Lars har ånyo kontaktat länsstyrelsen angående den bidragsansökan för renovering av våra
byggnader som vi lämnade in för länge sedan. Inget klart besked erhölls.
Adelsö föreningsråd hade vid sitt årsmöte den 22 januari beslutat att man skulle fråga
föreningarna om de var villiga att gemensamt bekosta en hjärtstartare och hur mycket varje
förening i så fall skulle vara beredd att bidra med. Förslaget lades ursprungligen fram av
Christer Svanberg på Värna Adelsös årsmöte. I priset för hjärtstartaren ingår även utbildning
av 20 personer. Hembygdslagets styrelse beslutade att vi stödjer idén och är villiga att bidra
med maximalt ca 4.000 kr. Ett villkor är att föreningsrådet ansvarar för repetitionskurser för
dem som ska hantera utrustningen (bör ske vartannat år). Tänkbara placeringar för
hjärtstartaren är Uppgården och Hembygdsgården.
Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder oss utbildning av cirkelledare. Inget behov fanns
för hembygdslagets del.

§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena
6a. Uppgården
Mats redogjorde för pågående och kommande projekt:
- de rangliga stolarna i Uppgårdens sal nu gjorts i ordning
- storstädning sker snart av Uppgårdens vind
- Gunnar, Mats och Per har påbörjat tillverkningen av 6 stolar och två soffor som ska placeras
i Uppgårdens trädgård
- i sommar får museimagasinet ny vindslucka
- golvet i bagarstugan skulle behöva renoveras. Det finns ingen lätt lösning. Ett alternativ är
att bila upp det befintliga golvet och gjuta ett nytt. Frågan bordlades till ett senare möte.

6b. Museikommittén
Skyltar i museet. Agneta berättade att Lotta Persson, som ibland hjälpt Agneta med
bagarstugan, har erbjudit sig att till några av föremålen i museet skriva korta ”historier” som
berättar något om deras historia och användning, allt för att öka besökarnas behållning.
Skyltar på byggnader. Christer Svanberg har föreslagit att de byggnader som ingår i museet,
dvs. magasinet, vagnslidret och bagarstugan, borde förses med tydliga skyltar. Det kan också
behövas pilar som visar vägen till husen. Vi återkommer till detta vid ett senare möte.

6c. Dokumentationskommittén
Lars berättade att förteckningen över arkivmaterialet läggs om enligt systemet ”Signum”.
Arbetet beräknas vara klart om ett par månader.

6d. Programkommittén
Lars nämnde att Per Vikstrands föredrag om ortnamn den 16 februari spelades in i sin
helhet.
Lars hade varit i kontakt med Åke Karlsson om flytten av Birkautställningen (se protokoll
från tidigare styrelsemöten). Arbetet fortsätter i en mindre grupp inom föreningsrådet, där
Lars deltar.

6e. Bagarstugan
Agneta berättade att vårens bakningskurser är nästan fulltecknade, endast fyra platser finns
kvar.

6f. Örtagården
Stockholms läns hembygdsförbund har ett pågående arbete med att bevara gamla
kulturväxter. Siri ska snart delta i ett möte i arbetsgruppen.

6g. Hembygdsdagen
Tema. När hembygdsdagen firas den 10 augusti finns Birkautställningen fortfarande kvar i
Hembygdsgården. Lars föreslog att man skulle kunna knyta an till utställningen genom att ha
”Världsarvet Hovgården” som årets tema. Planeringen fortsätter vid senare styrelsemöten.

§ 7. Övriga frågor
Gåva från Anders Sahlén. Vid vårt årsmöte i söndags skänkte hembygdslagets avgående
ordförande Anders Sahlén ett aktiebrev utfärdat 1868 av det företag som drev Adelsös
tegelbruk. Hembygdslaget tackar Anders för den fina gåvan. Lars åtog sig att skriva ett
särskilt tackbrev.
Göran påpekade att hembygdslaget i år fyller 40 år. Vi återkommer till detta vid senare
möten.
Mats, som i år är ordförande i Adelsö föreningsråd, redogjorde för AFR:s årsmöte den 22
januari. För mer info se http://www.adelso.se/dokument/protokoll/2014-01-22-protokoll-arsmote.pdf.
Agneta berättade om en ny skogspromenad i Lundkulla skog. Den är snitslad och det finns
fyra skatter gömda som man kan hitta om man har tillgång till ”geocaching” i mobilen.

§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 19 mars 2014 kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet
Jan Bystedt

