Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 28 januari 2016 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Per Lundstedt, Maya Bergqvist, Gunnar Axe, Mats Lundgren, Siri Lundmark

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
Valberedningen bestående av Jan Gertz, Jan Bystedt, Britta (Titti) Ekman och Seth (Moses)
Björk var inbjudna.
Gunnar Axe och Mats Lundgren önskar avgå ur styrelsen, men vill fortsätta i snickargruppen
som stöd åt Hembygdslaget. Per Lundstedt kvarstår i styrelsen och fortsätter i snickargruppen.
Per kommer att fungera som länk till styrelsen.
Göran Lindblad har meddelat att han avgår som kassör.
Siri Lundmark kvarstår som sekreterare under 2016, men har meddelat att hon därefter vill
avgå som sekreterare.
Valberedningen fortsätter arbetet med att finna personer som är intresserade av styrelseuppdrag i Adelsö Hembygdslag.

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 5 november 2015 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
3.1 Kassören Göran Lindblad har lämnat följande meddelande till Lars. Utgående balans per
den 2015-12-31 var 79.729,71 kr. Resultatet för 2015 blev – 11.718,12 kr.

3.2 Faktura för det antikvariska arbetet har erhållits med 24.506 kr från Hedvig Bellberg
Stockholms Läns Museum och är betald. Då slutrapporten från antikvarien ännu inte inkommit har Lars sänt påminnelse 2016-01-26.

3.3 Slutrapport från Adelsö Hembygdslag angående den reparation som gjorts har sänts till
Stockholms Länsstyrelse. Förskottsbidrag har erhållits med 90.000 kr från Länsstyrelsen.
Total reparationskostnad 28.100 kr + 95.085 kr = 126.781 kr varav 75% = 95.086 kr. Ursprungligt bidragsbelopp justeras till 75% a reparationskostnaden + 100% av antikvariens
arbete, dvs. 95.000 kr + antikvariens arbete. Återstår 5.086 kr + antikvariens fakturabelopp =
29.592 kr.

Karolina Matts Länsstyrelsen har lovat att utbetalning kommer att ske så snart som pengar
inkommit för 2016. Detta har tagits upp som fordran i Hembygdslaget bokslut vilket medför
att det blir minus 11.718 kr för år 2015.

3.4 Adelsö Hembygdslag har med egna medel betalat 126.781 kr + 24.592 kr – 90.000 (bidrag) = 61.373 kr. Om fordran från Länsstyrelsen räknas av blir Hembygdslagets insats
61.373 kr – 29.592 kr = 31.781 kr. Det förklarar minusposten för 2015.
Lars informerade Adelsö Föreningsråd, vid möte 2016-01-19, om Hembygdslagets insats och
Föreningsrådet uttalade stöd för att Adelsö Hembygdslag kan begära dessa pengar från kommunen. Lars har kontaktat Leif Kåsthag, näringslivschef Ekerö kommun angående denna fråga. Det blev överenskommet att Hembygdslaget preciserar begäran med verifikationer som
sänds till Leif Kåsthag, med kopia till Elisabet Lunde, Kultur och fritidsnämnden och Stefan
Pellén, näringslivschef Ekerö kommun.

3.5 Uppföljning av ekonomin från hembygdsdagen och caféets fortsatt deltagande i hembygdsdagen, kommer att behandlas i möte med kommunen, Lene Wallin och Adelsö hembygdslag. Leif Kåsthag kommer att kalla till möte.

3.6 Finansiering av växthuset.
Lars har haft samtal med Leif Kåsthag Ekerö kommun som meddelade att kommunen står för
en del av kostnaden av växthuset och diskussioner pågår med Stockholms Länsstyrelse och
Jordbruksverket. Statens Fastighetsverk, Stockholms Länsstyrelse och Ekerö kommun är i
övrigt i stort överens om växthuset och dess funktion.

3.7 Verksamhetsstöd för 2016 har sökts från Ekerö kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Avvaktar beslut.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1 Hörslinga installerad på Hembygdsgården. Högtalarsystem med en mikrofon och headset.

4.2 Kulturrapport avseende hösten 2015 har Lars lämnat till Studieförbundet Vuxenskolan
2016-01-02.

4.3 Göran Lindblad har lämnat årsrapport till Stockholms Läns Hembygdsförbund. Adelsö
Hembygdslag har för närvarande 114 medlemmar, en ökning med 15%.
4.4 Ekerö besökskarta 2016. Lars och Jan Gertz har synpunkter på kartan där även lanthandeln, bagarstuga m.m. borde inkluderas.

4.5 Föredrag ”Tankar om trädgård” Ronny Ambjörnsson 2016-02-12. Stockholms Läns
Hembygdsförbund, Klarahuset Sabbatsbergsvägen 6.

4.6 Seminarium. ”Bro mellan generationer – inspirationsseminarium”. 2016-02-16 kl. 10-15.
St. Eriksplan.

4.7 Årsmöte Stockholms läns Hembygdsförbund 2016-03-19. Fredrika Bremers Gymnasium . Ett ombud per 50-tal medlemmar kan delta. Lars deltar. Är någon ytterligare intresserad
av att delta?

4.8 Seminarium. ”Levande arkiv och personhistoria” 2016-01-28. Stefan deltar.
4.9 Vårprogrammet för 2016 är klart och kommer att tryckas via kommunkontoret, distribution via kurirer.
-

Årsmöte söndag 2016-02-21 kl. 18.00 i Hembygdsgården.
Jan Malmstedt talar om torparliv på Ekerö

-

Joakim Lilja berättar om hur vi får våra vackra och värdefulla murar att överleva.
Torsdag 2016-03-03 kl. 19.00.

-

Lennart Rydberg talar om Sättra. Torsdag 2016-03-10 kl. 19.00.

-

Bakningsdagar. Lördag 2016-04-02 kl. 10-16. Söndag 2016-04-03 kl. 10-16.

-

Den traditionella vandringsdagen. Torsdag 2016-05-05 kl. 10-14.

-

Fågelskådning med Björn Lindblad. Lördag 2016-05-07 kl. 9-11.

-

Smyckning av Trefaldighetskällan med Agneta Collberg. Torsdag 2016-05-12 kl.
19.00.

-

Forskningshistorik kring Birka/Hovgården. Björn Ambrosiani. Lördag 2016-05-14 kl.
14-16.

-

Hembygdsdagen. Söndag 2016-08-14.

4.10 Planering inför årsmötet 2016-02-21.
Verksamhetsberättelse avseende 2015 skrivs. Siri skriver verksamhetsberättelsen och sänder
den via mail till styrelseledamöterna för granskning. Påskrift vid nästa styrelsemöte 2016-0218.
Balans och resultaträkning görs av Göran Lindblad.
Verksamhetsplan 2016. Se vårens program.
Revisionsrapport. Moses Björk ansvarig.
Valberedningens förslag. Jan Gertz ansvarig.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Angående elkostnaden vid Uppgården. Mats meddelade att han kontinuerligt läser av elmätaren. Lene Wallin betalar elkostnaden för undervåningen och Adelsö Hembygdslag ansvarar
för kostnaden på övervåningen.
Lampa på övervåningen behöver iordningställas.
Ny ytterdörr behöver ordnas. Snickargruppen kan tillverka en dörr till en kostnad av ca. 6.000
kr. Styrelsen beslutar att godkänna den kostnaden.
Staketet behöver målas (i närheten av toaletten).

5b. Museikommittén
Museet. Söderväggen behöver målas om.

5c. Dokumentationskommittén
Inget nytt

5d. Programkommittén
Inget nytt.

5e. Bagarstugan
Inget nytt.

5f. Örtagården och trädgården
Inget nytt.

5g. Hembygdsdagen
Hembygdsdagen 2016. Hembygdsrörelsen fyller 100 år.
Förslag: Tema Hembygdsrörelsen och Adelsö Hembygdslags utveckling.
Nya broschyrer för medlemsvärvning behöver tas fram.
Arbetsgrupp: Utställning Hembygdsrörelsen 100 år.
Uppgårdens utveckling under Adelsö Hembygdslags paraply.
Erfarenheter från årets hembygdsdag medför ändringar.

§6. Övriga frågor
6.1 Gunnar Axe och Mats Lundgren kommer att avgå ur styrelsen, men vill fortsätta i snickargruppen som stöd åt Hembygdslaget. Styrelsen beslutar godkänna att snickargruppen kan ta
egna initiativ och behöver inte ha styrelsens godkännande till olika projekt. Snickargruppen
har till sitt förfogande 5.000 kr.

6.2 Brickgruppen. Har haft ett möte 2015-11-09 och gjort en första planering avseende utformningen av hur en bricka kan tänkas se ut. Återkommer med information.

6.3 Angående ljusstöpningskar. Maya återkommer med information.
§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 18 februari 2016 kl. 19.00 i Uppgården,
Avstämning inför årsmötet.
Årsmöte söndag 2016-02-21 kl. 18.00
Styrelsen samlas efter årsmötet och konstituerar sig. Kassören bemyndigas och kan påbörja
arbetet.
Styrelsemöte torsdagen den 17 mars 2016 kl. 19.00 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark

