Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag
Mötet hölls onsdagen 2018-08-22 mellan 19:00 och 21.00 i Uppgården
Närvarande:
Ordförande Lars Skedinger
Kjell Björk
Christina Qviberg
Stefan Qviberg
Agneta Collberg (kaffekokning)
Maya Bergqvist
Frånvarande:
Kalle-Ville Jakobsson
Tommy Hindstam
Anders Ellström
Siri Lundmark
Laila Månsson Wester
Protokollet innehåller 6 sidor

§1
§2
§2.1
§2.1.1

§2.1.2

Öppnande av möte
Kallelse och dagordning godkändes
Föregående protokoll mm
Föregående protokoll har granskats och justerats/ godkänns.
Café Hovgården
Inomhus
Tavelskyltar i kammaren. Väntar
Noterar att tavlor på kammarens väggar har flyttats/avlägsnats Varför? Har samråd skett?
Ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad
Luckan till bokinkastet igenskruvad. Luckan borde kanske lackas. Lene tillfrågad men inget besked lämnat.
Siri tar upp frågan med Lene.=>
Plåttaket över verandan ej målat då detta inte ingick i målninguppdraget.
Raymond har köpt färg (men ej silikon) och målat om taket.
Läckan i taket måste dock tätas såsmåningom!

§2.1.3
a
b
c

Övriga frågor
Service hembygdsdagen -Mat till Ö-laget o Adelsö Blåsare och till bågskytteryttare med konferencier
Trädgårdsmaterial flyttat så att beridet bågskytte kunde genomföras.
Caféets öppethållande fram till i höst. Troligt stängningsdatum? 30/9 ? Öppning troligt vårdatum?
WMR har anmält till AFR kring 10/8 att man vill sälja sin nyttjanderätt till café-verksamheten
(gäller till 2022-09-30)
Vi har försökt via telefon o SMS få detta bekräftat men ännu ej fått kontakt!!!!
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§3
§3.1
§3.2
§3.3
§3.4
§3.5
§4
§4.1

Ekonomi Kjell
Utgående balans 2018-08-22: 34917,21 kr
Antal betalda medlemsavgifter 2018-08-22: 109 st
Resultat från hembygdsdagen:
Inbetalningar. Inget att rapportera
Utbetalningar. Inget att rapportera
Övrigt?
Rapporter,meddelanden och inkommen post
Renovering av stenmuren efter Adelsö Ringväg
Green Landscaping är den entreprenör som TVT anlitat för renovering av muren
8 gropar grävda för trädplantering i höst. I dagsläget semester.
2018-08-22: Ytterligare två groppar skall grävas. Sedan börjar de med muren från Stenbyhållet mot färjan.

§4.2

Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
Handläggningsstatus för journalnummer 2017-1506
Redovisning nästa steg mot jordbruksverket därefter utbetalning därifrån efter c:a 4-5 månader!
Utbetalning av kommunens utlovade del då vi sjäva begär det!
Snart aktuellt att slutrapportera mot EU. Avvaktar dock inköpt material för verandataket.
Sammanställning behövs från kassör av relevant bokföring som underlag för redovisning.
Underlag till Lars från Kjell behövs nu!

§4.3

Renovering av Erik Anderssons gravsten och uppföljande höstaktivitet
Eeava Axe har bokar 22/9 kl 13-15 för uppföljande aktivitet. Titti Ekman o Lars håller i detta.
Se höstprogrammet.
Skicka bild t Mälaöarnas Nyheter? Görs i samband med aktiviteten!

§4.4

Beställning av arbete från Helgöns måleri och snickarservice AB
Slutfört till belåtenhet.
Besiktningsprotokoll finns nu och är distribuerat!

§4.5

Studieförbundet Vuxenskolan
Rapportering gentemot Vuxenskolan övertas av Agneta. Arne Kemvall informerad 2018-04-03
Underlag från Vuxenkolan överlämnat 2018-04-04 till Agneta. Rapporteras halvårsvis.
Lars ger underlag från årsmötesföredrag. Kopia av referaten till Siri för verksamhetsbeskrivningen
Enligt deltagarlistor: Årsmöte:
29 personer varav 15 kvinnor+föreläsare
Handelträdgårdar:
41 personer varav 24 kvinnor+föreläsare
Erik Andersson:
35 personer varav 19 kvinnor +föreläsare
Fågelskådning:
5 personer varav 2 kvinnor
Olle Nordberg
15 personer varav 10 kvinnor
Finnhagskällan
15 personer varav 9 kvinnor
080822: Rapport till Vuxenskolan bör skickas in snart av Agneta!
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§4.6
§4.6.1

Adelsö Föreningsråd
Föreningsrådets pärm m kallelser o protokoll inte uppdaterad sedan 2014!
Behöver uppdateras! Förslag att Stintan listar saknade protokoll och kallelser och ordnar utskrift
via annan person med utskriftsmöjlighet

§4.6.2

Beskärning av träd på Uppgården
Kommunen har genomfört en besiktning av Uppgårdens fruktträd. Protokoll finns.
Falks trädgårdssercice kommer att utföra beskärningen i nästa vecka.
Stefan Qviberg har ordnat med borttransport av kapade grenar och informerar caféet om händelsen.
Fakturan ställs till Adelsö Föreningsråd enligt överenskommelse.

§4.7

Länsförbundet Stockholm hembygdsförbund (Ann Pettersson)
Seminarium om utveckling av styrelsearbetet 10/9 m fokus på ekonomi står vi över!

§4.8.2

Datorkurs
Sonja Kvål har erbjudit sig att hålla datorkurser för osäkra datoranvändare i grupper om 7-8 pers
Överenskommet 4 delkurser i år och 4 delkurser i början på nästa år. Arvode 999 kr/år.
Reskosnadsersättning+ersättning för material.
Tillräckligt antal elever finns för kurs! Se höstprogrammet för datum och tider.
Att tänka på: WiFi-kod på hembygdsgården. Tillräckligt många skarvsladdar till datorerna!

§4.9

Bildvisning av Lars Törvalls hembygdsbilder
Lars Törvall skänkte utställningen till hembygdslaget

§4.10

SvD-artiklar om Adelsö fram till 1970 skänks på USB-minne t Adelsö Hembygdslag av A Sahlén
Har laddat över USB-minnet på min dator. Siri har USB-minne m arkivet. Kopia t intresserade

§4.12
§4.12.1

Utställningar på hembygdsdagen/Föreläsningar
Hur elektriciteten kom till Adelsö?
DVD-intervjuer m John Larsson, Norrgården (Bror t Per Larsson) och Anita Berggren (montörsdottern)
Besök på Färingsö hembygdsförening 11/6 där Anders och Lars träffade Leif Fredriksson o informerat
sig om Färingsös utställning om elektrifiering.
Lars S har hittat handlingar om elektrifieringen av Tofta/Hanmora och frågat Ellevio om Adelsös tidiga
el-nät och fått vissa svar. Anders har sökt i en mängd arkiv med magert resultat. Ingen info i kommunarkivet. 2 möten m Moses o Jan Bystedt.
Beslut: Utställning på hembygdsdagen ersätts med ett föredrag torsdagen den 22/11.
Anders skissar på upplägg. Lars går ut med en begäran om dokument o info från Adelsöbor under aug.
Befintlig grupp +Agneta arbetar med förfining under hösten. Lars kallar t möten.
080822: Jan Gertz info erhållen. Jan har kontaktat Olle Brodin.
Nytt upprop i samband med distribution av höstprogrammet
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§4.12.2

Jordkällarens historik, skötsel och funktion
Snickargruppen skall laga källardörren o skaffa balkar i taket. Begärt 26/7. Verkar inte ha fungerat!
Tommy avgår på egen begäran från styrelsen! Laila kommer att vila sig till nästa årsmöte.
Tommy ersätts av valberedningen! Laila ersätts inte utan står över till kommande årsmöte!
Spinnoff Fladdermöss kan använda jordkällare som vinterbostad.
Föredrag om fladdermöss undersöks. Jens Rydell Författare/fotograf kontaktad. OK men ej praktiskt!
Lokal aktör: Marie Nedinge, Naturvårdsverket

§4.12.3
§4.12.4

§4.12.8

Kolmilan
Stefan Qs utställning klar
Foto-utställning Lars Törvall
Se ovan
Lars Admundsen och Anneli Arrefeldt ersatte Linda och Isabel vid beridet bågskytte!

§4.12.10 Björn Ambrosianni kunde ej komma pga värmen
§4.12.11 Försäljning av AHLs tröjor och böcker o kassar. Berit Dreyfert

§4.13
§14.3.1

Hilma af Klint aktiviteter
Lars Hallström gästade Hanmora 27/6 tillsammans m Johan af Klint m fl. Lena Ohlin avser att
spela Hilma af Klint på film. Trolig inspelning om ett år då manus kan vara klart.

§4.3.2

Undersöker om Britt Mari von Malmborg vill upprepa sin föreläsning om Hilma.
Utställning i New York väntar. B-M vill avvakta till detta nya material finns

§4.14

Maria S har förklarat sig villig att gå igenom Tofta/Hanmoras journaler ang djurskötsel
Föredragsämne i höst. Se höstprogrammet
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§4.15
§4.15.1

Vårdplan för Uppgården från 2012 Uppgjord av byggnadsantikvarie Hedvig Bellberg
Bör genomläsas av samordnare för snickargruppen Lars o Tommie?
Lars o Tommy träffas angående vårdplan för Uppgården

§5
§5.1

Arbetsläget inom ansvarområdena
Uppgården
Renovering av jordkällaren. Beskärning.

§5.2

Museikommittén
-Anders Ellström
Hur skulle vi kunna öka intresset för samlingarna?
Ove Wallin har erbjudit AHL en separator. Stefan och Anders undersöker.
Snickaren Bengt Erikssons verktygslåda som Johan Eriksson sänkt ska föras in i inventarieförteckningen.

§5.3

Dokumentationskommittén -Lars
Inget nytt
Programkommittén -Lars
Möte om höstprogrammet genomfördes 2018-08-20
Se utskickat preliminärt höstprogram
Hembygdsgårdens tider är bokade 2018-08-22 och bekräftade!
#Staffan Eriksson undersöker underhållning vid jultallriken
#Oklart om vi hittar någon föreläsare om fladdermöss (11 okt)

§5.4
§5.4.1

§5.4.3

Potentiella föredragsämnen och aktiviteter
Tofta Holmar
Skolorna på Adelsö
Fornborgar på Adelsö (Stenby o Lindy?)
Släktforskning med DNA -Lars vilande aktivitet
Hur kom elektriciteten till Adelsö? Kontakt m Leif Fredriksson, Färingsö Hembygdsförening.
Kan få låna deras planscher. Dock inget om Adelsö i deras dokumentation.
Lars S har hittat handlingar som visar installation av första el på Tofta/Hanora i vårt arkiv
Jordbruket på Adelsö .
Hanmora -faktainsamling påbörjas
Jordkällare -historik, skötsel och funktion
Hilma af Klint -Britt-Marie von Malmborg under våren

§5.5

Bagarstugan -Agneta
Agneta berättar att intäkten på hembygdsdagen var ca 3000 kr

§5.6

Örtagården och visningkupan och trädgården -Siri
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§5.7

Hembygdsdagen
Erfarenheter från hembygdsdagen. Bra/dåligt? Vad tänka på till nästa år?
Jordkällare aktiviteten fungerade bra. Ny flagga behövs inför 2019.

§6
§6.1

Övriga frågor
Skyltprojektet -Stintan
Genomfört och uppsatta skyltar på Uppgårdsbyggnaderna
Skylt till Finnhagskällan är också framtagen: Vem sätter upp den?

§7

Nästa styrelsemöte
Torsdag 27/9 kl 19 Uppgården

§8

Mötets avslutande

Mötessekreterare Kjell Björk
______________________________
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