Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 1 juni 2017 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Stintan Qviberg, Maya Bergqvist, Stefan Qviberg,
Anders Ellström, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 3 maj 2017 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 31 maj 2017 var 87.049,49 kr.
107 betalande medlemmar och hedersmedlemmar.

3.2 Faktura 3021415 från Lunds Universitet har bestridits.
3.2.1 Kreditfaktura 3021893 erhållen för faktura 3021415. Mail har även inkommit med bekräftelse på kreditering.

3.3 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
3.3.1 Angående ansökan med journalnumret 2017-1506 och handläggningstid. Lars har varit
i kontakt med Sofia Ståhle Länsstyrelsen Stockholm 2017-06-01 som meddelat att handläggning kommer att ske i slutet av juli månad.

3.4 Övriga ekonomiska frågor
3.4.1 Kostnad för DNA-test ”FamilyTree DNA”
Agneta Collberg och Mats Collberg är villiga att genomgå DNA test. Testet: Family Finder
$89; Y-DNA $169; mtDNA $199. Vid mötet beslutas att beställa test för Agneta och Mats.
Total kostnad ca. 5.500 kr.
Lars kommer att kontakta Peter Sjölund som eventuellt kan komma och hålla föredrag om
DNA.

§ 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.
Hembygdslaget har meddelat att man önskar erhålla en DVD av filmen.

4.3 Johan af Klint har bett Anna Laestadius Larsson att skicka sin roman ”Hilma – En roman
om gåtan Hilma af Klint” till Lars som tack för besöket på Hanmora tidigare.

4.4 Christer Svanberg har laddat Uppgårdens bivisningskupa.
4.5 Lars Ljungberg i Spanien har läst Hembygdslagets protokoll och blev intresserad av häftet om Mälby skola skrivet av Eva Dahlström samt om väderkvarnar. Lars har sänt info angående väderkvarnar samt mailadress till Eva Dahlström.
Hembygdslaget har ett arkivex. om Mälby skola som nu cirkulerar runt hos styrelseledamöterna.

4.6 Lars har haft kontakt med Ekerö pastorat angående dagar för föreläsningar under hösten.
Torsdagar är upptagna och det finns ledigt måndag, tisdag, onsdag och fredag. Styrelsen är
enig om att tisdag alternativt måndag är bäst.

4.7 Olle Hagberg har utkommit med en ny bok om att bygga kubbhus. Boken heter ”Mura
med ved”.

4.8 Galleri smedjan, Stenby säteri, har baklucke loppis lördagen den 12 augusti kl. 12-16.
Kent Lundberg har kontaktat Lars och meddelade att planering finns att eventuellt upprepa
detta under söndagen 13 augusti och undrade om Hembygdslaget har synpunkter på detta.
Styrelsen var enig om att det inte var lämpligt med hänsyn till att hembygdsdagen är samma
dag. Lars kontaktar Kent och meddelar styrelsens ståndpunkt.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Jan och Lars har fått en uppdaterad to-do-lista av Per Lundstedt. Jan och Lars har även påbörjat besiktning av byggnaderna enligt vårdplansupplägget. Befintliga skador identifieras och
dokumenteras och åtgärder som behöver göras kommer att diskuteras med snickargruppen.

5b. Museikommittén
Stefan berättade att han har en jaktvagn som kan ställas i museet. Vagnen har tidigare funnits
vid Stenby säteri och använts vid jakt. Styrelsen var enig om att det skulle vara en tillgång för
museet att kunna visa upp en sådan jaktvagn.

5c. Dokumentationskommittén
Löpande arkivering pågår. Inget nytt.

5d. Programkommittén
Till fågelskådningen lördagen den 6 maj kom 9 personer. Drygt 20 arter observerades och
speciellt gässlingar i underbart väder.

Besök på Bertil Ifwerts museum lördag 13 maj. 20 deltagare kom till ett museum som hade
mycket att visa upp.
Vandringsdagen den 25 maj. Ca. 250 personer deltog. Mycket uppskattat med mjöd och saft
vid Kunsta som Hembygdslaget bjöd på.
Kommande aktiviteter
Smyckning av Trefaldighetskällan torsdag 8 juni kl. 19. Anders Eriksson och Agneta berättar
om källans historia och egenskaper.
Höstens program – förslag
Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår på Björkö. Stefan undersöker vidare med kostnader med
transporten till Björkö och återkommer. Datum?
Kolmilan – vara med när kolmilan tänds. Stefan kommer att ta reda på om Christer Andersson
kan sjunga visor och kostnaden därmed. Korvförsäljning – Siri kan ansvara. Stefan återkommer.
Släktforskning med DNA. Lars kontaktar Peter Sjölund och återkommer.
Besök på Löten. Kjell tar reda på mera och återkommer.
Besök på Olle Nordbergs museum. Siri tar kontakt med Tomas Jakobsen och återkommer.
Föredrag om Hanmora. Lars återkommer.
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
Inget nytt.

5f. Örtagården och trädgården
Arbetet är igång.

5g. Hembygdsdagen
Årets tema är ”Hovgårdens högar och höstens kolmila”
-

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. Stefan meddelade att skyltar med bilder är klara.
Enligt Ville kommer beridet bågskytte att visas upp. Hunduppvisning kommer inte att
visas upp i år.
Eventuellt kommer Shier-hästar uppvisas
Ö-laget är kontaktade (Anita Tennfors) kommer kl. 12.30-15.00.
Adelsö blåsare har kontaktats – (Johan Wallnäs) kommer till kl. 11.00.

-

Lotteriet. Stintan ansvarig. Siri medhjälpare.
Stintan administrerar marknadsstånden
Bakning. Agneta bakar i bagarstugan under dagen.
Barnridning med Maud Donatello. Siri kontaktar Maud och tar reda på om hon kan
närvara.
Konstutställningen i Hembygdsgården. Anders undersöker vilka konstnärer som kan
delta. Stintan kontaktar Benita Fager.

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. Stintan har skrivit text till skyltar.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 20 juli 2017 kl. 19.00 i Uppgården.
Förmöte hålls kl. 18.00 i Uppgårdens trädgård där alla marknadsdeltagare är inbjudna att närvara.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark

