Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 17 juli 2014 kl. 18 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Jan Bystedt, Siri Lundmark, Per Lundstedt, Stintan Qviberg,
Anders Ellström, Mats Lundgren.
Under punkt 2 rörande Hembygdsdagen deltog även Jan Gertz, Lorraine Holm, Åke Karlsson,
Kent Lundberg, Christer Svanberg.

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

§ 2. Hembygdsdagen den 10 augusti
5g. Hembygdsdagen
Affischen (i färg) för årets hembygdsdag är färdig. Christer Svanberg har även i år åtagit sig
att affischera i Ekerö kommun, utom på Adelsö, som styrelsen tar hand om. Christer kontaktar
också Radio Viking.
Utskick i brevlådorna har Björn Rydberg och Lasse Karlsson lovat ta hand om. Utskicket är
lika som affischen, men är i svart på gult papper.
Som nämndes i förra styrelseprotokollet kommer Linda Arnborg att delta med sina hästar och
Eva Dahlström kommer att sitta vid spinnrocken.
Anders håller kontakt med Lorraine Holm och Kent Lundberg om konstutställningen i
Hembygdsgården. Utrymmet i hembygdsgården blir i år begränsat pga. den pågående
Birkautställningen.
Beträffande marknaden så blir det nästan samma deltagare som förra året.
Anders, Stintan och Siri har åtagit sig att sköta lotteriet. De tar gärna emot gåvor till vinster.

§ 3. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 26 juni 2014 hade redan godkänts per capsulam.

§ 4. Ekonomi
Inget särskilt fanns att rapportera.

§ 5. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Stockholms Läns Hembygdsförbund erbjuder deltagande i en ”Processdag” under en
båtresa från Kappelskär onsdagen den 8 oktober. Hembygdslaget beslutar om deltagande vid
senare tillfälle.
Ekerö-Munsö hembygdsförening gör en bussutflykt till Adelsö söndagen den 3 augusti och
besöker bl.a. Birkautställningen i Hembygdsgården, Hanmora samt Beryl Kornhill vid
Magnus Ladulåsteatern.
Hjärtstartarkurs. Som nämndes i förra protokollet har föreningsrådet inköpt ett par
hjärtstartare. I den första hanteringskursen deltog från hembygdslagets styrelse Stintan, Siri,
Anders och Gunnar. Den ena hjärtstartaren har placerats på väggen till vänster om ingången
till Hembygdsgården och den andra i AIF:s klubbstuga.

§ 6. Arbetsläget inom ansvarsområdena
6a. Uppgården
Inget särskilt fanns att rapportera.

6b. Museikommittén
Inget särskilt fanns att rapportera.

6c. Dokumentationskommittén
Arkivering. I slutet av juli träffas Lars och K V och fortsätter sin genomgång av gamla
dokument inför arkivering.

6d. Programkommittén
Höstens program.
Adelsö bryggeri. Torbjörn Svensson välkomnar hembygdslaget att besöka bryggeriet en
lördag under hösten. Max. antal besökare är 20. Om intresset är stort kan ett andra tillfälle
ordnas.
Björn Ambrosiani kommer att hålla föredrag om arkeologisk tidsbestämning en kväll i
september, troligen den 18e.
Biodling. Ordföranden i Mälaröarnas biodlarförening Kjell Andersson har tackat ja till att
berätta för oss om biodling. Datum ännu ej bestämt.
Programkommittén träffas preliminärt den 23 augusti för att fastställa höstprogrammet och
besluta om deltagande i länsförbundets processdag (se ovan).

6e. Bagarstugan
Inget särskilt fanns att rapportera.

6f. Örtagården
Plantorna från de fröer Siri hon beställde från NordGen i Alnarp har satts ut i örtagården och
växt sig stora. Siri har också försett örtagården med nya informativa skyltar. Helhetsintrycket
är mycket positivt.

§ 7. Övriga frågor
Visningskupa. Christer Svanberg har erbjudit hembygdslaget att ställa upp en visningskupa i
Uppgårdens trädgård i syfte att visa besökarna hur ett bisamhälle fungerar. Styrelsen
accepterade tacksamt förslaget. Kupan kommer att placeras bakom bagarstugan, intill
örtagården.

§ 8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 11 september kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

