Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Lars Skedinger, Kjell Björk, Stintan Qviberg, Jan Bungegård, Agneta Collberg,
Maya Bergqvist, Berit Dreyfert, Laila Månsson Wester, Anders Ellström, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 31 augusti 2017 hade redan godkänts per capsulam.

2.1 Café Hovgården och planering framöver
Lene Wallin var närvarande och kom i sällskap med Martin Erikson och Anna Engström. Det
framkom att Lene vill utveckla caféverksamheten. Bl.a. vill Lene att kammaren och postrummet ska bli mer cafélikt och inredas med mindre bord och stolar. Lene önskar även att en allmän uppfräschning av rummen görs. (ommålning och trägolv).
Lene är inbjuden att återkomma med en skiss och en mer detaljerad planering till nästa styrelsemöte 2017-11-23.

§ 3. Ekonomi
3.1 Kjell meddelade att utgående balans per den 31 augusti 2017 var 83.944,99 kr.
3.1.1 Betalda utgifter
I samband med utflykten ”Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår på Birka” meddelade Kjell att
fakturan avseende Kuröns båt betalats med 2.100 kr. Till guiden Linda Wåhlander har 2.000
kr utbetalats.

3.1.2 Intäkter från de 13 personer som följde med till Birka blev 13x100 kr = 1.300 kr
3.2 Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
3.2.1 Handläggningsstatus för journalnumret 2017-1506.
Förtydligande om fullmakt begärd och accepterad 2017-09-10.

3.2.2 Beslut om att bidrag godkänts meddelades från Länsstyrelsen via Sofia Ståhles mail
2017-09-21.
Formellt brev skickat till föreningens adress (till kassör Kjell Björk) och innebär följande:
A. Bidrag från EU = högst 104.000 kr 65%, Ekerö Kommun = minst 25%, Egenfinansiering
AHL = 10%

B. Villkor:
b.1 Ansökan om slutbetalning senast 2018-09-30 då projektet är klart och slutbesiktigat.
b.2 Utgifter redovisas på separat kostnadsställe i bokföringen och endast tillhörande projektet. Utdrag av bokföringen bifogas ansökan om utbetalning (kassör).
b.3 Länsstyrelsens diarienummer 2017-1506 ska bifogas ansökan.
b.4 Kontanta köp över 1.000 kr får inte stöd.
b.5 AHL har rätt att redovisa kostnader inklusive moms.
b.6 AHLs web-plats ska innehålla kort beskrivning av projektet och ha EU logotype (webadministratör). EU logga kan laddas ned från Jordbruksverkets webplats. Info om detta i utskicket . Informationen ska finnas kvar 5 år efter slutbetalning.
b.7 Redovisa Ekerö Kommuns utbetalda finansiering (om högst 25%) före slutbetalning
från EU.
b.8 Besvara uppföljningsfrågor senast till datum myndigheten bestämmer.
b.9 Länsstyrelsen kan komma att slutbesiktiga investeringen.
b.10 Möjlighet till förskott finns för ideella föreningar – dock begränsat till halva projektstödet

C Ytterligare information med beslutet:
c.1 Blankett för ”Godkännande av publicering av personuppgifter” inskickas vid slutbetalning.
c.2 Blankett ”Försättsblad -underlag till ansökan om utbetalning”
c.3 Checklista vad som ska bifogas ansökan om utbetalning
c.4 Guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning (27 sidor).

3.3 Övriga ekonomiska frågor
3.3.1 Inkomna offerter avseende ommålning av Uppgården är:
Helgöns Måleri- och byggnadsservice
AB Tours Måleri
Bjarne Jacobsen Måleri
Vid mötet diskuterades inkomna offerter. Lars kommer att ta kontakt för referens.
Styrelsen beslutade att om referens utfaller väl ges Lars Skedinger fullmakt göra beställning
Starttid våren/försommaren 2018.
När beställningen är gjord tar Lars och Kjell kontakt med Ekerö Kommun för bokning av tid.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1.1 Minnesanteckningar från samrådsmöte med café Hovgården Lene Wallin och Lars Skedinger 2017-10-1:

A. Avtalsfrågor
a.1 El. ska betalas av WMR. Varför betalar AHL el. på övervåningen?
WMR undersöker/AHL undersöker.
a.2 Sand till sandning ska betalas av AHL.

B. Andra frågor
b.1 Hantering Skräp/kompost. WMR snyggar upp.
b.2 Gräsklippning/trimning i trädgård och byggnader och på jordkällare. WMR åtgärdar.
b.3 Nedsågning av äppelträd. AHL åtgärdar.
b.4 Mat till musiker på hembygdsdagen kvittas mot AHL intäkt från WMR.
b.5 Bortforsling av trädgårdsmöbler för förvaring till idrottsplatsens dansbana. WMR åtgärdar.
b.6 Åtgärda läcka i verandataket. AHL åtgärdar – se to do lista.
b.7 Golvet i kammaren såpskuras.
b.8 AHL och WMR delar på självfinansieringen (10%) ca. 8.000 var. (Ommålning av Uppgården).
C.
c.1 AHL kontaktar Ekerö Kommun angående brandskyddet.
c.2 WMR önskemål. Frilägg brädgolvet i postrummet.
c.3 WMR önskemål. Att kammaren fräschas upp (målas).
c.4 WMR undersöker med Adelsö Föreningsråd om bidrag finns för hantering av offentliga
toaletter för Uppgården.
c.5 Julmarknad WMR äger rum 2017-12-02. Tomteverkstad 2017-12-09.

4.2 Höstprogrammet är uppdaterat och utskickat till brevlådorna på Adelsö. Mail till medlemmar med mailadress.

4.2.1 Höstprogrammet är justerat. Kolmilan skjuts upp till nästa år. Christer Karlsson (underhållningen) är informerad.

4.2.2 Underhållning till jullunchen.
Göran Everfjärd är bokad för underhållning 2017-11-30. Önskemål för repertoar?

4.3 Tackkort till personer som gjorde insatser på hembygdsdagen.
4.3.1 Tackkort har sänts till hjälpen i bagarstugan och till marknadsdeltagarna.
4.3.2 Tackkort har sänts till Eva och Lars-Erik Udd för gåva till Adelsö Hembygdslag (mamelucker och schal).

4.3.3 Mamelucker och schalen kommer att fotograferas för uppdatering i inventariepärmen.
Anders ser till att det sker.

4.4 Renovering av stenmuren längs Adelsö Ringväg.
Lars kontaktade Gordon Rönnberg 2017-10-05. Inget nytt i ärendet och troligen kommer
inget att hända under 2017.

4.5 Besiktning av Uppgårdens byggnader, förutom mangårdsbyggnaden, har gjorts av Lars
och Jan 2017-09-02. Lista är lämnad till Snickargruppen.

4.6 Lars Ljunggren (f.d. bibliotekschef på Skogs- och Lantbruksakademien) föreslår att
Adelsö Hembygdslag sänder 1 ex. till var och en av följande bibliotek.
Pliktbibliotek: Kungliga Biblioteket, Lunds Universitetsbibliotek, Uppsala Universitetsbibliotek
Gåvoexemplar: Stockholms Läns Landsarkiv, Nordiska Museets Bibliotek
Aktuella publikationer:
Björk, Mats: ”Minnen och upplevelser:Adelsö” 2013
Björk, Seth: ”Adelsö i förändring” 200?
Jansson, Lars-Erik: ”Minnesbilder från Adelsö” 2014
Lindblad, Arne: ”Adelsö min barndoms vackra ö” 2008 (Stockholms Läns Landsarkiv har
denna skrift redan).
Lars förslag är att;
1) Undersöker hur många ex. som finns av varje. 2) Begär in 5 ytterligare ex. av respektive
utgivare. 3) Om det finns kompletta uppsättningar sänds, med bilagt brev, pliktex./gåvoex.

4.7 Museum Hilma af Klint
I ett examensarbete (arkitektur), skrivet av Alva Hult, finns förslag på att iordningställa ett
museum för Hilma af Klints konst.

4.8 Björn Rydberg kommer att skriva om hembygdsdagen 2017 i Adelsö-Nytt och önskar
något foto från dagen. Agneta har ett foto från bagarstugan som hon kan bidra med.

4.9 Lars deltog i hembygdsföreningarnas skärgårdskryss 19-20 september. Det visades bildspel om skärgårdskonstnär Roland Svensson.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården - Lars/Jan
Kontakt med Per Lundstedt 2017-10-06. Trappan är klar. Snickargruppen kommer att sammankallas snart och gå igenom besiktningsprotokollet och se över åtgärderna.
Jan och Lars behöver planera besiktningsmöte för mangårdsbyggnaden samt fotografera fasaderna före målning.

5b. Museikommittén
Inget nytt.

5c. Dokumentationskommittén
Löpande arkivering pågår. Inget nytt.

5d. Programkommittén
Höstprogrammet är klart.
”Vandring i Hjalmar Stolpes fotspår” på Björkö 2017-09-16. 13 deltagare + guiden deltog.
Mycket intressant och trevlig upplevelse!
Kolmilan ställs in detta år.
Kommande aktiviteter
Jultallriken torsdag 30 november.
Ljusstöpning tisdag 21 november vid Ekbacken (hemma hos Maya Bergqvist)
Tomteverkstan lördag 9 december.
Kommande aktiviteter – förslag
Besök på Löten. Kjell ansvarig.
Besök på Olle Nordbergs museum. Siri ansvarig.
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
Inget nytt.

5g. Hembygdsdagen
Vad bör förbättras till nästa år?
Varselljus på toaletterna i Hembygdsgården behöver ordnas.

5h. Brickgruppen
Inget nytt.

§ 6. Övriga frågor
6.1 Hembygdslagets hemsida. Siri har träffat Kalle Runristare och börjat lära sig hur hantera
hemsidan.

6.2 Skyltprojektet.
Angående skyltar vid de olika husen vid Uppgården. Stintan har skrivit text till skyltar. Lars
och Stintan bestämmer att träffas för skyltprojektet.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 23 november 2017 kl. 19.00 i Uppgården.
Lene Wallin bjuds in till styrelsemötet.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark

