Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
måndagen den 21 november 2016 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Raymond Larsson, Per Lundstedt, Berit Dreyfert,
Stintan Qviberg, Anders Ellström, Stefan Qviberg, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 20 oktober 2016 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 21 november 2016 var 108.320,90 kr.
115 betalande medlemmar och hedersmedlemmar.

3.2 Verksamhetsbidrag Kultur har sökts från Ekerö kommun. Siri har ringt till Ekerö kommun som meddelat att ärendet är under behandling.

3.3 Till föreläsningen Historiska kartor med Tommy Eklund kom 24 personer. Netto blev
900 kr.

3.4 Angående åldersbestämning av magasinet. Hans Linderson har erbjudit ett bättre pris för
åldersbestämning av magasinet. Det nya förslaget är 2.000 kr + moms dvs, 2.500 kr från redan tagna prover, Styrelsen beslutar godkänna kostnaden.

3.5 Angående korrespondens/tackkorten. Kjell har betalat kostnaden 1.875 kr inkl. moms.
3.6 Finansiering av ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad via kommunen.
På begäran har Lars sänt en lista med förslag på lämpliga mötestidpunkter till planeringschef
Leif Kåsthag Ekerö kommun. Kommunen prioriterar inte denna fråga och har ännu inte kallat
till något möte.
Efter diskussion enas styrelsen om att det finns oklarheter när det gäller ansvarsområden mellan Ekerö kommun och Adelsö Hembygdslag avseende Uppgården. Dessa ansvarsområden
och hur relationen ska se ut framöver behöver klargöras. Lars kommer att skriva ett brev till
kommunen där dessa frågeställningar belyses.

3.7 Inköp till Tomteverkstan. Agneta har inhandlat varor för 1.658 kr och lämnat faktura till
Lars. Siri kommer att köpa trähästar på Panduro. Siri åtar sig att lämna fakturan och kvitton
(trähästarna) till Kjell som ordnar med betalningen.

3.8 Med anledning av förre kassören Göran Lindblads bortgång och begravning har Adelsö
Hembygdslag lämnat bidrag med 1.000 kr till Operation Smile. Till Birgitta Lindblad har
lämnats en blomma.

§ 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 förlängd till 2016-12-30 Offerten behöver förlängas och
Raymond ordnar det.

4.2.3 Lars har kontaktat Sättra Snickeri angående offert. De har inte hört av sig och kommer
troligen inte att ge någon offert.

4.3 Hedersmedlemmar och Hembygdsförbundet.
Lars har varit i kontakt med Ann Pettersson Stockholms Läns hembygdsförbund för att klargöra begreppen.
-

Finns endast kategorin hedersledamöter som utses av årsmötet efter förslag från styrelsen.

-

Hedersdiplom föreslås av föreningarna;
Hedersdiplom utdelas för föredömlig och värdefull insats i hembygdsrörelsen. Förslag
med meritförteckning insänds till Stockholms Läns hembygdsförbund. Förslaget behandlas av förbundsstyrelsen och delas ut på förbundets årsmöte i mars. Statuter för
diplomet finns på förbundets hemsida. Medför ingen kostnad för föreningen.

4.4 Höstprogrammet
4.4.1 Till föredraget Historiska kartor den 27 oktober kom 24 personer
4.4.2 Till ljusstöpningen den 10 november kom 6 personer.
4.4.3 Jultallriken den 24 november.
Inköpen görs från Adelsö butik. Blommor köps in till deltagarna. Försäljning av Adelsötröjor
kommer att ske. Aktuell medlemslista viktig. Adelsö Hembygdslags folder delas ut till alla
deltagare vid deras bordsplats.

4.4.4 Tomteverkstan den 3 december.
Snickarresurser behövs till Tomteverkstan. Lars kommer att närvara och ytterligare en person
behöver vara behjälplig.

4.5 Angående uppdatering av medlemslistan. Stintan och Siri har gjort en rundringning och
gjort en uppdatering av listan. Siri sänder de nya uppgifterna till Kjell.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Raymond och Per meddelade att grindstolparna är på plats och fundamenten är gjutna.

5b. Museikommittén
Inget nytt.

5c. Dokumentationskommittén
Löpande arkivering pågår. I övrigt inget nytt.

5d. Programkommittén
Höstens program är klart och går mot slutskedet.
Inför vårens program kom styrelsen med följande förslag;
- Besök till Bertil Ifvers museum och Olle Nordbergs museum.
- Bearbetning av gamla inspelningar med intervjuer - Agneta ansvarig.
- Hur man använder DNA i släktforskningens tjänst.
- Tobaksproduktionen på Adelsö.
- Byggande av kubbhus.
- Hembränningens historia.
- Minkfarmen på Adelsö.
- Kolmilan till hösten 2017 - Stefan ansvarig.
- Lötens historia
- Tegelbrukets historia
- Gamla hantverkstraditioner (t.ex. tovning) och flera gemensamma aktiviteter
- Fiske i Mälaren - olika fiskemetoder
- Hur skor man hästar?
- Vandring på Björkö. Guidning med fokus på Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö.

5e. Bagarstugan
Inget nytt.

5f. Örtagården och trädgården
Inget nytt.

5g. Hembygdsdagen
Lars har sänt 25 tackkort till de personer som deltog vid hembygdsdagen.
Hembygdsdagen 2016 påbörjades vid samma tidpunkt som kyrkans högmässa, dvs. kl. 11.00.
För att undvika att hembygdsdagens starttidpunkt och högmässan kolliderar framöver, kommer Lars att kontakta pastoratet och lyfta frågan.

5h. Brickgruppen
Inget nytt.

§ 6. Övriga frågor
6.1 Siri berättade att Olle Weslien för ett par år sedan erbjöd Adelsö Hembygdslag att ta emot
gamla smedsverktyg - till museet. Anders kontaktar Olle för att ta reda på om erbjudandet
fortfarande kvarstår.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 januari 2017 kl. 19.00 i Uppgården.
Årsmötet kommer att hållas söndagen den 26 februari 2017.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark

