Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 20 juli 2017 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Stintan Qviberg, Berit Dreyfert, Stefan Qviberg,
Anders Ellström, Laila Månsson Wester, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 1 juni 2017 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 20 juli 2017 var 84.884,99 kr.
3.2 Faktura från Kalle Runristare på 375 kr har inkommit och är betald.
3.3 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
3.3.1 Handläggningsstatus. Angående ansökan och med journalnumret 2017-1506. Begäran
om komplettering av ansökan inkommit från Sofia Ståhle Länsstyrelsen Stockholm. Lars
skickade in komplettering 21 juni. Därefter var Lars i kontakt med Sofia Ståhle den 18 juli
som meddelade att beslut i ärendet kommer att fattas under hösten 2017.

3.4 Övriga ekonomiska frågor
3.4.1 Kostnad för DNA-test ”FamilyTree DNA”
Om man vill undersöka familjen Collbergs släkt så är förmodligen test Y-DNA för Mats Collberg bäst. Lars avvaktar med att beställa test tills vi har en föreläsare som upplägget kan diskuteras med.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.
Lars har varit i kontakt med Gordon Rönnberg som meddelade att pengar finns för röjning
och trädplantering. Troligen kommer inget att ske under 2017.

4.2 Hembygdsgården är bokad tisdagar from. 3 oktober tom. 21 november kl. 17.30 – 21.00.
4.3 Affischer för hembygdsdagen. 20 st. A4 och 10 st. A3 - Christer Svanberg ordnar med
uppsättning på Ekerö. Christer sätter även upp 10 st. A4 affischer på anslagstavlor på Adelsö.

4.4 Lasse Karlsson ordnar så att 600 ex. med information om hembygdsdagen delas ut i brevlådorna på Adelsö.
4.5 Hembygdslaget har ett arkivex. om Mälby skola skriven av Eva Dahlström som nu cirkulerar runt hos styrelseledamöterna. Finns för närvarande hos Stintan och Laila och Anders står
sedan på tur.

4.6 Lars och Siri har träffats 2 ggr angående utställningen ”Hovgårdens högar” och nytt möte
är inplanerat måndag 24 juli. Nuläget: 2 skärmar om 6 sidor styck. Alla fynd kommer att finnas bild på, biografi om Hanna Rydh, ortsnamnsursprung om Adelsö, Hovgården, Skopintull
kommer att finnas med.

4.7 Lars har varit i kontakt med Statens Historiska Museum angående vikingautställningen.
Gunnar Andersson, 1:intendent kommer och presenterar sin forskning om Skopintull tisdag
31 oktober i Hembygdsgården.

4.8 Inför hembygdsdagen har Kalle Runristare blivit tillfrågad om han kan hålla i guidning av
Hovgårdens högar. Kalle har inte möjlighet till det. Det blir tillräckligt med utställningen i
Hembygdsgården.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Lars har kontaktat Per Lundstedt som meddelade att Uppgårdens trappa kommer att åtgärdas.
I övrigt sommaruppehåll.
Jan och Lars behöver planera besiktningsmöte avseende Uppgården .
Jan och Lars har påbörjat besiktning av byggnaderna enligt vårdplansupplä gget.
Samma ekonomiska rutin som gjordes med Lene vid hembygdsdagen 2016 kommer att användas vid 2017-års hembygdsdag.
Lars har kontaktat Lene angående att sly behöver tas bort vid jordkällaren.

5b. Museikommittén
Stefan meddelade att hans jaktvagn kommer att ställas i vagnslidret. Jaktvagnen deponeras till
Hembygdslaget, dvs. ägs av Stefan och visas via Hembygdslaget.
Kjell undersöker vilka försäkringar som gäller i fall som detta.

5c. Dokumentationskommittén
Löpande arkivering pågår. Inget nytt.

5d. Programkommittén
Till Trefaldighetskällan den 8 juni kom 11 personer. Agneta Collberg ansvarig. Anders Eriksson berättade om källans historia och egenskaper samt om Källakademin.

Kommande aktiviteter
Christer Nordemo kommer och berättar om ”Från zinkbalja till jacuzzi” tisdagen den 14 november.
Gunnar Andersson från Statens Historiska Museum berättar om aktuell forskning om Skopintull tisdagen den 31 oktober.
Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår på Björkö kommer att ske lördagen den 16 september.
Stefan meddelade att Linda Wåhlander kommer att guida. Samling vid Lindby brygga kl.
10.00 och max. 24 personer. Eftersom det är ont om parkeringsplatser vid Lindby brygga är
det först samling vid stora parkeringsplatsen vid idrottsplan och därefter samåkning till
Lindby brygga. Avgiften är 100 kr som sätts in på Adelsö hembygdslags postgirokonto
36 48 46-6. Sista anmälningsdag är 31 augusti. Tag gärna med picknick.
Kolmilan. Stefan meddelade att kolmilan tänds lördagen den 14 oktober kl. 12.00. Christer
Andersson kommer och sjunger visor. Korvförsäljning med Adelsö Evenemangs låda.
Jultallriken torsdag 30 november
Tomteverkstan lördag 2 december
Kommande aktiviteter – förslag
Släktforskning med DNA. Lars har kontaktat Maria Halmfors och Mikael Bäckmark som inte
kan ställa upp som föreläsare. Peter Sjölund är nu kontaktad och Lars väntar på svar.
Besök på Löten. Kjell tar reda på mera och återkommer.
Besök på Olle Nordbergs museum. Vid mötet bestäms att det skulle vara lämpligt med besök
under våren-18. Siri undersöker och återkommer.
Föredrag om Hanmora. Lars återkommer.
Laxsjön på Munsö
Skansberget
Tobaksodling på Adelsö
Sättras historia

5e. Bagarstugan
Bakningsdagarna under hösten sker 14 - 15 oktober.

5f. Örtagården och trädgården
Skyltarna är på plats och det växer bra i Örtagården.

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

Hembygdsdagen söndagen den 13 augusti kl. 11-15.

Utställning om ”Hovgårdens högar” – utgrävning av brandgraven Skopintull och arkeolog
Hanna Ryd visas i Hembygdsgården. Ansvariga är Lars och Siri.
Kolmilautställning visas i Hembygdsgården. Stefan är ansvarig. Text och bilder.
Enligt Ville kommer beridet bågskytte att visas upp. Hunduppvisning kommer inte att visas
upp i år. Eventuellt kommer Shier-hästar att visas.
Ö-laget är kontaktade (Anita Tennfors) och kommer kl. 12.30-15.00.
Adelsö blåsare har kontaktats – (Johan Wallnäs) och kommer till kl. 11.00.
Lotteriet. Stintan är ansvarig och Siri är medhjälpare.
Stintan administrerar marknadsstånden
Bakning. Agneta bakar i bagarstugan under dagen.
Barnridning - Maud Donatello har inte möjlighet att närvara.
Konstutställningen i Hembygdsgården. Anders undersöker vilka konstnärer som kan delta.
Björn Ambrosiani har meddelat att han kommer om han känner sig kurant.

5h. Brickgruppen
Inget nytt.

§ 6. Övriga frågor
6.1 Hembygdslagets hemsida. Siri har kontaktat Kalle Runristare som meddelat att han kan
börja visa Siri efter den 5 september.

6.2 Skyltprojektet.
Angående skyltar vid de olika husen vid Uppgården. Stintan har skrivit text till skyltar. Lars
och Stintan bestämmer att ha startdatum i september med skyltprojektet. Stefan kommer att
kontakta skylttillverkare.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 31 augusti 2017 kl. 19.00 i Uppgården.

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

Siri Lundmark

