Mötesprotokoll styrelsemöte Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 28 april 2016 kl. 19.00 i Uppgården
Protokollet består av 3 sidor, punkterna 1 till 8
Närvarande alla utom Siri Lundmark, Anders Ellström och Christina Qviberg

Dagordning

Kaffekokare enligt listan:Berit

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
§ 2. Föregående protokoll
•
Gicks igenom, lades därefter till handlingarna
§ 3. Ekonomi
•
Skillnadsersättning från Ekerö kommun erhållen på 31 782kr
gällande museierenoveringen.
•
Kjell rapporterar att bankkontot hos Swedbank 8327-9,973 985 6913 har avveckats i samband med byte av kassör, behållningen överfört till AHL
plusgirokonto.
•
Föreningens behållning per 2016-04-25 var 121 293,71kr
•
Antal betalande medlemmar var 88 st varav 7 var nya för året.
Beslut: Påminnelse om medlemmsavgift ska Lars maila ut i samband med
kallelser till nästa evenemang.
•
Beslut:Orginalkvitton sparas hos respektive, i bokföring endast
inskannad kopia.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
•
Lars berättar att stenmuren vid Stenby kommer att renoveras på
bekostnad av Trafikverket.
•
Lars har gjort en uppgörelse med Lene angående hembyggdsdagen
om 1600kr
•
Maria och Lars har detagit vid Stockholms läns hembygdsförbunds
årsmöte 2016-03-19, ny förbundsordförande Anita Lundin.
•
Samgående för närvarade inte aktuellt mellan Värna Adelsö och
AHL.
•
Bengt Haglund kommer att ordna med bi-samhälle till en kostnad på
500kr.
•
Pågår en dialog med Seth Björk angående överlämnade av äldre
släktdokumet till AHL.
•
Skogsavvekning. Lars Ljunggren har påpekat att genomförd
skogsavverkning inte aviseras utan att man själv får bevaka att inte fornfynd

skadas. Mötet noterade detta men kommer inte att vidtaga någon ytterligare
åtgärd.
•

Tackkort till dödsbo som givit 6000kr, postas fredag 29/4.
•
Beslut: Föreningen projektor kan lånas ut av Lars, utan hyra om
han så finner lämpligt.
•
Lars berättar om en ny förening Adelsö Birka-Hovgårdens Gille
•
Lars rapporterar om ett komunalt verksamhetsbidrag på 30000kr till
SLHs 7 föreningar på Mälaröarna.
•
Beslut: Lars och Agneta kommer att representera AHL inför 17-18
september vid Ekebyhovs slott.
•
Tidningen Ledungen gavs möjlighet att få 4 gratis ex. av.
•
Agneta berättar att bilder kommer att efterlysas i Adelsönytt.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a.Uppgården
•
Dörrbyte pågår, förslag om målningarbeten
5b.Museikommittén
5c.Dokumentationskommittén
5d.Programkommittén
Vårens program gicks igenom
•
5/5 Vandringsdagen
•
7/5 Fågelskådning
•
12/5 Trefaldighetskällan
•
14/5 Birka-Hovgårdens historia och framtid Björn Ambrosiani
•
Höstens program diskuterades, inga beslut
•
Agneta hjälper till vid Lovö 15/5
5e.Bagarstugan
5f.Örtagården och trädgården
•
Bisamhälle på gång från Bengt Haglund se §4
5g. Hembygdsdagen
•
Hembygdsdagen. Lars presenterade förslag, inga definitiva beslut
mer än föredragshållare ska tillfrågas Viktoria Hallberg
•
Beslut:Berit letar i Mälaröarnas nyheters arkiv från 1974 då AHL
bildades.

§ 6. Övriga frågor
•
Lars berättar att Lene kontaktat honom ang. bygga veranda. Lars
har svarat: Kom till vårt styrelsemöte 28/4 och presentera ditt förslag. Lene kom
ej till mötet! Tidigare förslag om växthus på norra sidan är det som fortfarande
gäller!
§ 7. Nästa styrelsemöte
•
Uppgården 19 maj kl. 19:00
§ 8. Mötets avslutande

Mötessekreterare: Kjell Björk

Justeras: Ordf. Lars Skedinger

________________________

_________________________

