
      

 

 
 

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

      torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 19.00 i Uppgården  
 
Närvarande: Lars Skedinger, KV Jacobson, Stintan Qviberg, Maya Bergqvist, Raymond 

Larsson, Kjell Björk, Berit Dreyfert, Anders Ellström, Siri Lundmark 

 

 

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

 

§ 2. Föregående protokoll 
Protokollet från mötet den 29 september 2016 hade redan godkänts per capsulam. 

 

§ 3. Ekonomi 
 

3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 18 oktober 2016 var 120.134,66 kr. 

 

Medlemmar i registret 128 st. Därav 13 obetalda. Motsvarar 115 betalande medlemmar och 

hedersmedlemmar.  

 

3.2 Bagarstugan. Nettointäkten från bagardagarna 8-9 oktober blev 2.286 kr.   

 

3.3 Korrespondens/tackkorten med logotype hjort är nu upptryckta i 500 ex. Kostnad 1.875 

kr inkl. moms. Kjell ordnar med betalningen. Lars kommer att sända tackkort till de personer 

som deltog vid Hembygdsdagen.  

 

3.4 Kostnaderna för Hans Linderson som föreläste om dendrokronologi blev 4.875 kr. Styrel-

sen godkänner kostnaden. 

   

3.5  Angående åldersbestämning av magasinet. Prover är redan tagna och kostnaden skulle 

bli 6.500 kr. Styrelsen beslutar att inte gå vidare i ärendet och det blir således ingen åldersbe-

stämning av magasinet.  

 

3.6  Inköp av högtalare och mikrofon. Maya har köpt in högtalare och mikrofon samt erhållit 

ett stativ gratis. 

 

3.7 Inhandling av brödställ till bagarstugan. Agneta kommer att ordna med inköpet.   

 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post 

 

4.1  Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.  
Gordon Rönnberg fortsätter undersöka alternativ entreprenad och återkommer till Lars när 

han vet mera. 

 



      

 

 

4.2  Angående ommålning av mangårdsbyggnaden vid Uppgården. 

 

4.2.1 Offert inkommit från WMR enligt tidigare.  

 

4.2.2  Offert från AB Thours måleri inkommit. 

 

4.2.3  Lars har kontaktat Sättra Snickeri angående offert. Avvaktar att offerten inkommer.  

    

4.3  Medel är begärda från Ekerö Kommun avseende ommålning av mangårdsbyggnaden och 

fönster på övervåningen.  

Leif Kåsthag Ekerö kommuns planeringschef, har meddelat att han önskar ha möte med 

Adelsö Hembygdslag i ärendet. Lars, Raymond och Anders Sahlén kommer att delta. Lars 

samordnar mötestiden.   

 

4.4 Höstprogrammet  

 

4.4.1  Inför föredraget ”Historiska kartor” med Tommy Eklund. Kabel för ljud till högtala-

rare ska finnas i Hembygdsgården. Som backup tar Lars med mobilt bredband.  

    

4.4.2  Jultallriken 24 november. Styrelsen beslutar att inköpen görs från Adelsö butik.  

Stintan ordnar med listan och gör inköpet i butiken samt organiserar frivilliga till köket. 

  

4.5 Angående uppdatering av medlemslistan. Medlemslistan är nu uppdaterad och Stintan 

och Siri kommer att ringa de personer där mailadress saknas för att ta reda på om mailadress 

finns eller inte.    

 

4.6 Montering av innanfönster och vinterförvaring av trädgårdsmöbler gjordes den 8 oktober. 

Hembygdslaget tackar Stintan för gott kaffe och bröd.   

 

4.7  Lån av projektor av Åsa Backman den 16 oktober. Projektorn är tillbaka lämnad.   

 

4.8  Adelsö Hembygdslags hemsida har brister. Med anledning av att Göran Lindblads hälso-

tillstånd behöver någon annan person ta ansvar framöver. Förslag är att Agneta och Christer 

Nordemo övertar ansvaret. Frågan får ställas till dem.  

    

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena        

 

5a. Uppgården                 
Raymond meddelade att målningen av gaveln till museet är klar. 

 

Raymond kommer den 3 november att ordna med metallstolparna i anslutning till grinden.     

 

5b. Museikommittén    
Inget nytt.  

 

 



      

 

 

5c. Dokumentationskommittén 
Löpande arkivering pågår. 

 

5d. Programkommittén 

Höstens program är klart 

 

Till föredraget ”Dendrokronologi i teori och praktik” kom 19 personer. Till filmen om Ekerö 

och Munsö hembygd kom det 15 personer.  

 

Inför vårens program; 

Lars föreslog besök till Bertil Ifvers museum. 

Fanns även förslag att besöka Olle Nordbergs museum  

Kjell föreslog föredrag om Lötens historia. 

 

5e. Bagarstugan           
Det har varit bakningsdagar 8-9 oktober under ledning av Agneta.  

 

5f. Örtagården och trädgården 
Inget nytt.   

 

5g. Hembygdsdagen 

Hembygdsdagen 2016 påbörjades vid samma tidpunkt som kyrkans högmässa, dvs. kl. 11.00. 

För att undvika att hembygdsdagens starttidpunkt och högmässan kolliderar framöver, kom-

mer Lars att kontakta pastoratet och lyfta frågan.   

  

5h. Brickgruppen 

Inget nytt. 

 

§ 6. Övriga frågor 

  

6.1 Angående att vara hedersmedlem respektive hedersstyrelsemedlem i Adelsö Hembygds-

lag. Lars kontaktar Sveriges Hembygdsförbund och tar reda på vilka kriterier som gäller och 

hur det ska dokumenteras.         
 

§ 7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 21 november kl. 19.00 i Uppgården.  

  

§ 8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Siri Lundmark 

 

 



      

 

 

  
  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


