Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
onsdagen den 3 maj 2017 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Berit Dreyfert, Stintan Qviberg, Jan Bungegård,
Laila Månsson Wester, Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 6 april 2017 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 3 maj 2017 var 84.563,99 kr.
94 betalande medlemmar och hedersmedlemmar.

3.2 Angående medlemsavgiften. Postgirotalonger mottagits från Birgitta Lindblad. Till nästa
årsmöte 2018 kommer postgirotalong ifylld med hembygdslagets plusgiro 364846-6 bifogas
kallelsen.

3.3 Lars har mottagit en faktura avseende föreläsning dendrokronologi 2.200 kr. Det finns
oklarheter kring fakturan och Lars tar reda på mera.

3.4 Föreningsadressen är ändrad. Kjell meddelade att ny adress är Adelsö Ringväg 393.
3.5 Kjell meddelade att 2.400 kr inkommit till hembygdslagets konto – dock oklart vem avsändaren är pga. dålig infotext. Förmodligen verksamhetsbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan.

3.6 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
3.6.1 Angående ansökan med journalnumret 2017-1506 och handläggningstid. Lars har varit
i kontakt med Sofia Ståhle Länsstyrelsen Stockholm som meddelat att handläggningstiden är
ca. 7 månader. Det innebär att ommålning av Uppgården inte kommer att ske under 2017 utan
kan tidigast komma igång under 2018.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.
Inget nytt.

4.2 Dokumentär om Hilma af Klint håller på att spelas in. Anders Sahlén har lämnat material.
Även Agneta har blivit kontaktad.

4.3 Lars har haft besök av Johan af Klint tillsammans med Julia Foss, kulturchef på tidning i
Frankfurt. Julia kommer att skriva en bok om Hilma af Klint och vill komma till platser och
uppleva tidsandan som förknippas med Hilma.

4.4 Beställning av tidningen Ledungen har gjorts av Lars. 4 st. är gratis och 12 st. har kostnad. Tidningen ges ut med 4 nummer/år.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Vårdplanen 2012 angående Uppgårdens mangårdsbyggnad. Genomgång av vårdplanen har
gjorts i möte 3 maj tillsammans med Per Lundstedt, Jan och Lars. Per kompletterade med ”to
då listan” för Uppgården.

5b. Museikommittén
Anders Ellström är nu ansvarig. Möte har hållits 20 april tillsammans med Per Lundstedt (tidigare ansvarig), Anders och Lars.

5c. Dokumentationskommittén
Löpande arkivering pågår. Inget nytt.

5d. Programkommittén
Onsdagen 19 april ”Hemligheten sitter i väggarna” föredrag av Olle Hagman avseende kubbhusens historia och möjligheter. Till föredraget kom 28 personer och var mycket uppskattat.
Söndag 23 april var det utflykt till Lovö med arkeolog Bo Petré i samarbete med Fornminnessällskapet på Mälaröarna. Stintan deltog och tyckte att det var mycket intressant.
Onsdagen den 26 april berättade Bo Nyhlén om ”Vad händer i vårskogen på Adelsö”. Det
kom 21 personer och var mycket uppskattat.
Kommande aktiviteter
Fågelskådning med Björn Lindblad lördag 6 maj kl. 9-11.
Besök på Bertil Ifwers museum lördag 13 maj kl. 13.
Den traditionella vandringsdagen torsdag 25 maj kl. 10-14. Hembygdslaget deltar med mjödservering.
Smyckning av Trefaldighetskällan torsdag 8 juni kl. 19. Anders Eriksson och Agneta berättar
om källans historia och egenskaper.

Inför höstens program - bra att boka torsdagkvällar vid Hembygdsgården. Lars ordnar detta.
Höstens program – förslag
Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår
Kolmilan
Släktforskning med DNA
Besök på Löten
Besök på Olle Nordbergs museum
Laxsjön på Munsö
Från zinkbalja till jacuzzi med Christer Nordemo
Skansberget
Tobaksodling på Adelsö
Sättras historia
Jultallriken torsdag 30 november
Tomteverkstan lördag 2 december

5e. Bagarstugan
Bagardagar 29-30 april. Agneta meddelade att det kom 16 personer (8 personer/dag).

5f. Örtagården och trädgården
Vårarbetet kommer att påbörjas i Örtagården.
Bivisningskupan kommer att sättas upp när det blir varmare.

5g. Hembygdsdagen
-

Hembygdsdagen 13 augusti kl. 11-15.
Utställningsmaterial – Skopintull och Hanna Ryd. Faktainsamling påbörjas efter midsommar. Ansvariga Lars och Siri.
Utställningsmaterial – Kolmila. Historik, funktion och Adelsö-erfarenhet. Ansvariga
Stefan och Lars.
Ville undersöker möjlighet med hunduppvisning och häst?
Ö-laget och Adelsö blåsare kontaktas.
Lotteriet. Stintan undersöker möjligheten att köpa ”färdigställt befintligt” lotteri då det
är svårt att ordna med vinster.
Bakning. Agneta bakar i bagarstugan under dagen.

5h. Brickgruppen
Inget nytt.

§ 6. Övriga frågor
6.1 Hembygdslagets hemsida. Siri kommer att kontakta Kalle Runristare efter 5 juni för att
lära sig sköta hemsidan.

6.2 Skyltprojektet.
Angående skyltar vid de olika husen vid Uppgården. Stefan är ansvarig och Stintan kommer
att ta upp frågan med honom.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 19.00 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark

