
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      torsdagen den 18 februari 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Gunnar 

Axe, Mats Lundgren, Siri Lundmark 

 

 

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

 

 § 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 28 januari 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

2.1   Mats överlämnar nycklar och en nyckelförteckning till Maya. Nycklarna avser Uppgår-

den med tillhörande byggnader.  

Mats överlämnar även en CD till Agneta - innehåller foton på alla inventarier. 

 

Vid mötet beslutas att Mats fortsätter att läsa av elmätaren på övervåningen i Uppgården. 

Stintan kontaktar Mats 1 gång/kvartal för att få uppgifterna då Hembygdslaget står för elkost-

naden på övervåningen.      

 

2.1.1   Verksamhetsberättelsen avseende 2015 undertecknas av de närvarande. 

 

2.1.2   Verksamhetsplanen avseende 2016 gås igenom där vissa justeringar görs. Styrelsen 

var nöjd med verksamhetsplanen. 

 

§ 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   Slutrapport avseende det antikvariska arbetet från Hedvig Bellberg Stockholms Läns 

Museum. Då slutrapporten från antikvarien ännu inte inkommit har Lars sänt ny påminnelse 

2016-02-17.     
 

3.3   Länsstyrelsen har utbetalat kompletterande bidrag för museet om 29.591 kr. Därmed är 

Hembygdslagets bokförda fordran från Länsstyrelsen betald. I nuläget har Hembygdslaget 

betalat 31.782 kr från egen kassa. 

    

3.4   En formell begäran har sänts till Leif Kåsthag, näringslivschef Ekerö kommun, om att 

kommunen betalar 31.782 kr till Hembygdslaget – dvs. den summa som Hembygdslaget beta-

lat från egen kassa.      

 

  



      

 

  

3.5   Uppföljning av ekonomin från hembygdsdagen och caféets fortsatta deltagande i hem-

bygdsdagen. Leif Kåsthag lovade tidigare att kalla Lene Wallin Café Hovgården, Lars Sked-

inger och Anders Sahlén för medling. Detta har dock ännu inte skett och Lars kommer därför 

att ta ny kontakt med Lene för att få en överenskommelse till stånd.  

 

 3.6  Finansiering av växthuset.  

Lars har haft samtal med Leif Kåsthag Ekerö kommun som meddelat att Statens Fastighets-

verk inte är intresserad av finansiering. Leif Kåsthag har förhoppning om att Länsstyrelsen 

kan ge något kulturbidrag.  

Hembygdslagets styrelse är överens om att Ekerö kommun ska äga växthuset. Hembygdslaget 

kommer att finnas med och bevaka den fortsatta planeringen gällande växthuset, men inte 

vara drivande i projektet.   

  

3.7  Verksamhetsstöd för 2016 har ansökts från Ekerö kommun och Studieförbundet Vuxen-

skolan. Göran Lindblad har meddelat att Hembygdslaget hittills har erhållit 2.400 kr från Stu-

dieförbundet Vuxenskolan avseende vårterminen 2016.  

 

3.8   En resultat- och balansräkning är framtagen för år 2015.  

 

3.9   Medlemsavgiften till Stockholms Läns Hembygdsförbund har ännu inte betalats.  Det är 

kassörens uppgift och som behöver ordnas så snart som möjligt. Det ska betalas 27 kr/medlem 

(114 medlemmar) till Stockholms Läns Hembygdsförbund.   

 

3.10  Gåvor. Hembygdslaget har mottagit gåvor från Gunnel Ahlberg Lindersson från Knut 

Linderssons dödsbo och Alice Wallbergs dödsbo. Sammanlagt har Hembygdslaget erhållit  

6.000 kr. Lar skickar tackkort. 

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

  

4.1  Med anledning av att högtalarsystem med mikrofon och headset installerats i Hem-

bygdsgården har Lars deltagit i information i Munsö församlingshem 2016-02-04. 

 

4.2   Kassör Göran Lindblad uppvaktades på 80-årsdagen av Lars med kort och talboken 

”Minnen” skriven av Torgny Lindgren. 

     

4.2.1   Hedersnål beställd till Göran Lindblad för långt och gediget arbete som kassör.   

 

4.3   Årsmöte Stockholms läns Hembygdsförbund 2016-03-19. Fredrika Bremers Gymnasi-

um . Ett ombud per 50-tal medlemmar kan delta och Hembygdslaget har 3 platser. Lars och 

Maria Skedinger kommer att delta. 
 

4.4   Seminarium. ”Levande arkiv och personhistoria” 2016-01-28. Stefan har deltagit.    

 

4.5  Föredrag ”Tankar om trädgård” Ronny Ambjörnsson 2016-02-12. Lars och Siri deltog.   

  

 



      

 

 

4.6   Aktivitetsplan/enkät om Hembygdslagets verksamhet har sänts till Stockholms Läns 

Hembygdsförbund. Lars har gjort detta.   
 

4.7   Vårens program. Vårprogrammet är upptryckt och kommer att delas ut i brevlådorna på 

ön. Lars Carlsson är kurir.    

 

4.8   Inför årsmötet 2016.  

Revisionsrapporten har inkommit. 

Valberedningens förslag till ledamöter i Adelsö Hembygdslags styrelse och andra förtroende-

poster verksamhetsåret 2016 har inkommit. 

   

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Det saknas innanfönster i vissa fönster. Märkning finns på karmarna var innanfönstren ska 

placeras. Styrelsen beslutade att inte sätta in innanfönstren nu, eftersom vi redan befinner oss i 

februari.  

 

Mats och Gunnar kommer inte att ingå i styrelsen fr.o.m. årsmötet. Kommer dock att ingå i 

snickargruppen tillsammans med Per.  

Mats fortsätter att vara stugfogde under 2016.  

 

Ny dörr till Uppgården. Snickargruppen har köpt material och tillverkningen av dörren är i 

gång.  

  

5b. Museikommittén    
Per inte närvarande. Lars föreslår inför hembygdsdagen att museet och vagnslidret exponeras 

mera och att nya skyltar ordnas. 

 

5c. Dokumentationskommittén 
 Inget nytt 

 

5d. Programkommittén 

 Inget nytt.  

 

5e. Bagarstugan           
Bakningsdagar är inplanerade till lördag 2 april och söndag 3 april. 

 

5f. Örtagården och trädgården 
Siri kommer att kontakta Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp med fråga om Adelsö Hem-

bygdslag kan få nya fröer för odling i Örtagården . 

 

 

 

 

 



      

 

 

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   Brickgruppen. Agneta informerar att var och en i brickgruppen, Agneta, Maya, Stintan, 

och Siri, ansvarar för de samtal som är planerade med Adelsöbor som känner till olika platser 

på ön. Projektet är igång.  
 

6.2  Angående ljusstöpningskar. Agneta informerar att hon kommer att få ett ljusstöpningskar 

som kommer att kunna användas vid ljusstöpning. 

 

6.3   Avtackning av Titti Ekman och Göran Lindblad kommer att ske vid årsmötet. 

 

6.4   Konstituerande styrelsemötet kommer att hållas direkt efter årsmötet så att den nye kas-

sören bemyndigas att vara firmatecknare för Adelsö Hembygdslag. 

 

6.5   Inför årsmötet 

Med anledning av att planeringsåret avslutas i och med årsmötet undrade Lars om vi skulle 

kunna göra styrelsemötena bättre. Mötet fann dock att befintlig dagordning fungerade väl! 

 

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsplan 

Dagordning 

Resultat- och balansräkning 

Revisionsberättelse 

Valberedningens förslag 

- Lars och Siri trycker upp kopior till årsmötet. 

 

Hembygdslagets årsmöte den 21 februari kommer att avslutas med att Jan Malmstedt berättar 

och visar bilder med tema ”Torparliv på Ekerö”.  

 

6.6   Hembygdsrörelsen 100 år.  

Med anledning av 100-års jubiléet vill Hembygdsförbundet att hembygdsföreningarna runtom 

i landet diskuterar och kommer med förslag hur man kan bidra till en positiv utveckling av 

hembygden. Svar ska ha inkommit senast den 1 maj. 

 

 

 

 

 



      

 

 

Diskussionsämnen; 

Hur vill vi bidra till en positiv utveckling av vår hembygd? 

Vilken uppgift bör hembygdsrörelsen ha, till skillnad från andra folkrörelse och organisatio-

ner? 

Hur vill vi uppfattas av allmänheten? 

Vad är det bästa som kan hända hembygdsrörelsen och vår förening? 

 

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Konstituerande styrelsemöte äger rum söndagen den 21 februari kl. 20.00 i Adelsö Hem-

bygdsgård. 

 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 17 mars 2016 kl. 19.00 i Uppgården. 

 

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

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Siri Lundmark 

 

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


