Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 15 januari 2015 kl. 19 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Jan Bystedt, Siri Lundmark, Per Lundstedt, Stintan Qviberg,
Gunnar Axe, Anders Ellström, Mats Lundgren.
Vid punkt 6.a närvarade Seth Björk från valberedningen

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 20 november 2014 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kassören, Göran Lindblad, kunde inte delta i kvällens möte, men hade meddelat att
föreningens ekonomi är god. En preliminär resultat- och balansräkning finns för år 2014.
Vi beslutade att Stintan ska få ersättning för införskaffandet av vinster till barnlotteriet på
hembygdsdagen 2014.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Stockholms Läns Hembygdsförbund och Stockholms läns museum ordnade ett
seminarium om upphovsrätt den 21 november. Lars deltog för hembygdslagets räkning. Det
som lärdes ut kan vara viktigt att tänka på när vi använder vårt bildarkiv.
Stockholms Läns Hembygdsförbund och Studieförbundet Vuxenskolan anordnar den 5
februari en inspirationsdag om att levandegöra historia.
Stockholms Läns Hembygdsförbund anordnar den 17 februari ett inspirationsseminarium
om ungdomsverksamhet.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården inkl. kaféet
Hembygdslaget har fått en offert från byggföretaget DST för lagning av tak och isulning av
skadad stock i museimagasinet. Länsstyrelsen har nyligen beviljat Adelsö hembygdslag ett
bidrag som täcker byggkostnaden. Byggnadsantikvarie Hedvig Bellberg kommer att bevaka

att antikvariska hänsyn tas vid renoveringen. Bidrag för hennes arvode kommer
hembygdslaget att söka hos Ekerö kommun.
Brandsyn. Efter initiativ av hembygdslagets ordförande har Ekerö kommun, som ju äger
Uppgården, inlett processen för att göra brandsyn.
Vindsstädningen i mangårdsbyggnaden håller på att avslutas. Vi beslutade att Mats får köpa
in förvaringshyllor för att få bättre ordning på de saker som blir kvar.
Läckaget i mangårdsbyggnadens entré har lokaliserats av Conny Wallin.
Målning. Ytterdörren på mangårdsbyggnaden måste målas om. Detta kan göras av vår
renoveringsgrupp. Det är också dags att måla om fasaden, men det arbetet lejer vi nog bort.
Café Hovgården. För en vecka sedan träffade Lars och Mats Lene Wallin. Avtalet gicks
igenom och Lene berättade om sina planer för den närmaste tiden. Vid kvällens möte enades
vi om att avtalet är ändamålsenligt som det är, men att parterna innan sommaren ska vara
överens om hur lokalerna i Uppgården ska disponeras för olika aktiviteter. Nästa möte med
Lene blir den 29 januari.

5b. Museikommittén
Ingen pågående aktivitet fanns att rapportera. Inför takrenoveringen måste dock en hel del
föremål flyttas.

5c. Dokumentationskommittén
Bildarkivet. Anders Sahlén fortsätter att tillsammans med minnesgoda veteraner identifiera
personer på bilder i hembygdslagets arkiv.
Arkiveringen av material som Linnea Kulle-Lindblad lämnat efter sig fortsätter.
Vid jultallriken i december utdelades den jubileumsberättelse som skrivits av sekreteraren
med anledning av Adelsö hembygdslags fyrtioårsjubileum. Den beskriver verksamheten åren
2005-2014.

5d. Programkommittén
Höstens program
Lars har skickat rapporten över genomförda aktiviteter till Studieförbundet Vuxenskolan.
Vårens program
Hembygdslagets årsmöte den 22 februari kommer att avslutas med att Britt Björk och Anders
Sahlén berättar och visar bilder från beredskapstiden på Adelsö.
Det från hösten uppskjutna föredraget om Alnarps POM-projekt ges den 25 mars, som är en
onsdag.
Styrelsen var nöjd med vårprogrammet och det kommer snart att publiceras i kalendariet och
delas ut i brevlådorna på ön.

5e. Bagarstugan
Inget särskilt fanns att rapportera.

5f. Örtagården
Inget särskilt fanns att rapportera.

§ 6. Årsmötet 2015
6a. Rapport från valberedningen
Valberedningen hade inget färdigt förslag. Sekreteraren åtog sig skicka ett underlag.

6b. Årsmötesplanering
Årsmötet 2015 äger rum i Hembygdsgården söndagen den 22 februari kl. 18.
Verksamhetsberättelsen för 2014 hade skickats ut för kommentar några dagar före
styrelsemötet. En del korrigeringar och tillägg hade gjorts och styrelsen förklarade
sig nu nöjd med den. Den ska publiceras på hemsidan senast två veckor innan årsmötet.
Resultat- och balansräkningen för 2014 är inte helt klar. Denna och
revisionsberättelsen ska publiceras på hembygdslagets hemsida senast två veckor innan
årsmötet.
Verksamhetsplanen för 2015 tas fram av Lars beträffande programverksamheten och
Mats beträffande planerade åtgärder etc. Planen presenteras vid årsmötet.
Budgetförslaget för 2015 tas fram av kassören och presenteras vid årsmötet.
Medlemsavgiften för 2015 fastställdes vid årsmötet 2014. Nu ska årsmötet besluta om
avgift för 2016. Styrelsen bedömde att avgiften inte behöver höjas och den föreslås
således ligga kvar på 100 kr. under nästa år.
Mellan årsmötesförhandlingarna och föredraget kommer det att serveras kaffe och smörgås.
Stintan och Siri åtog sig att ordna med detta.

§ 7. Övriga frågor
Gunnar föreslog att vi bör säkra hembygdslagets fotoarkiv för framtiden genom att låta
printa ut fotona på papper. Styrelsen tyckte att förslaget var utmärkt och kommer att arbeta
vidare med frågan.
Mats föreslog att vi skulle ha olika avgifter för aktiviteter för medlemmar och ickemedlemmar, t.ex. 40 resp. 60 kr. Styrelsen återkommer i frågan.

§ 8. Kommande möten
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19 i Uppgården.

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

Vid protokollet
Jan Bystedt

