Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 20 november 2014 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Jan Bystedt, Per Lundstedt, Stintan Qviberg, Anders Ellström,
Mats Lundgren, K V Jacobson.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 9 oktober 2014 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kassören, Göran Lindblad, kunde inte delta i kvällens möte, men han hade meddelat att
föreningens ekonomi är god.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Sekreteraren rapporterade att han till Ekerö kommun inlämnat den årliga ansökan om
verksamhetsbidrag för det kommande verksamhetsåret.
Stockholms Läns Hembygdsförbund och Stockholms läns museum har inbjudit till ett
seminarium om upphovsrätt den 21 november. Lars deltar för hembygdslagets räkning.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården inkl. kaféet
Hembygdslaget avser att be om en offert för lagning av tak och isulning av skadad stock i
museet. Tisdagen den 25e november kl. 08.45 blir det ett möte vid museet med Ulf
Andersson från byggföretaget DST. Hedvig Bellberg, som tidigare besiktigat våra byggnader,
kommer att delta och kunna bidra med antikvariska synpunkter. Regeringen har avsatt 80
miljoner för renovering av hembygdsgårdar, av vilka vi borde kunna få del.
En ny ramp har byggts till toaletterna vid vagnslidret.
Vindsstädningen i mangårdsbyggnaden närmar sig. Alla i styrelsen samt kaféet har
uppmanats att före 1 december se efter vad de vill ska sparas, samt märka på detta. Det som
inte är påmärkt kommer att köras till återvinningsstation.

Styrelsen konstaterade att det behövs en bra form för dialog med Café Hovgården. Vi
beslutade att vår ordförande Lars tillsammans med Mats ska träffa Lene mer regelbundet och
då ta upp sådana frågor om kaféverksamheten som styrelsen finner viktiga. En sådan fråga är
den praktiska tillämpningen av det gällande avtalet.

5b. Museikommittén
Inget särskilt fanns att rapportera.

5c. Dokumentationskommittén
Bildarkivet. Anders Sahlén och Lars träffade den 15 oktober minnesgoda veteraner för
identifiering av personer på bilder i hembygdslagets arkiv. Anders håller på att avsluta
systematiseringen av bildarkivet. Vid jultallriken kommer han att visa och kommentera några
av bilderna.

5d. Programkommittén
Höstens program
Agnetas bakningsdagar i oktober hade varit fulltecknade.
Adelsö bryggeri. Besöket i bryggeriet i källaren under ”handlarn” den 25 och 26 oktober
lockade mycket folk och avslutades med provsmakning i Pannrummet under ledning av
Torbjörn Svensson. Deltagarna var mycket nöjda och hembygdslaget tackar arrangören för att
det gick att ordna en extra omgång när det visade sig att så många ville komma.
Lars Helanders tankeväckande föredrag om bin och miljö fick en liten guldkant då biodlaren
Christer Svanberg hade skänkt honungstuber till deltagarna.
Vid jultallriken den 27 november kommer hembygdslagets 40-årsjubileum att
uppmärksammas. Det blir musik och sång av Meg och Christer Karlson och Anders Sahlén
visar foton ur hembygdslagets bildarkiv.
Tomteverkstad blir det i år på Luciadagen den 13 december kl. 12-15. Agneta kommer att få
hjälp av Siri, Gunnar och Mats samt av Maria Skedinger och Gunilla Bystedt. Agneta har
kallat till ett planeringsmöte den 25 november.
Vårens program
Hembygdslagets årsmöte brukar avslutas med ett föredrag. Styrelsen uppmanas att höra av
sig till Lars med förslag.
Föredraget om Alnarps NordGen-projekt, som skulle ha hållits den 6 november, har skjutits
upp till den 25 mars 2015.

5e. Bagarstugan
Inget särskilt fanns att rapportera.

5f. Örtagården
Inget särskilt fanns att rapportera.

§ 6. Övriga frågor
Mats berättade att man nu jobbar med skåpet till hjärtstartaren på hembygdsgårdens vägg,
som ska byggas in så att den kan hållas uppvärmd.

§ 7. Kommande möten
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 15 januari 2015 kl. 19 i Uppgården. Till detta
möte ska valberedningen kallas.
Vi beslutade att årsmötet ska hållas söndagen den 22 februari 2015 kl. 18.

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

Vid protokollet

Jan Bystedt

