Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag
Mötet hölls i Uppgården 2018-09-27 mellan kl 19 och 21
Protokollet innehåller 7 sidor punkterna 1-8
Närvarande:
Lars Skedinger Ordförande
Kjell Björk
Maya Bergkvist
Siri Lundmark
Christina Qviberg
Stefan Qviberg
Frånvarande:
Agneta Collberg
Anders Ellström
Laila Månsson Wester
K-V Jacobsson
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§1

Öppnande av möte
Kallelse och dagordning godkändes

§2

Föregående protokoll mm
Föregående protokoll 2018-08-22 har granskats och justerats.

§2.1
§2.1.1

Café Hovgården
Inomhus
Tavelskyltar i kammaren. Väntar
Ommålning av Uppgårdens mangårdsbyggnad
Plåttaket över verandan nu också målat av Raymond!
Läckan i taket måste dock tätas såsmåningom (med silikon?)

§2.1.2

§2.1.3 WMR och Café Hovgården
§2.1.3.
1
Möte med kommunen 13/9
Agneta, Anders Sahlén och Lars träffade Elisabet Lunde, chef kultur och fritid, och Stellan Pellén,
näringslivschef 13/9. Kommunen hade kallat och ville diskutera nuläge och framtidsfrågor för
Uppgården/Hovgården.
Kommunen konstaterade att nuvarande avtal inte är ändamålsenliga, då med nuvarande avtal
med hembygdslaget enligt kommunen i så fall var den part som måste lösa ut WMR.
Kommunen undrade därför om vi hade något emot att skriva om avtalen så att kommunen avtalar
med hembygdslaget respektive café-entreprenören i två olika avtal. Kraven på entreprenören skall
preciseras bättre och göra det möjligt att säga upp entreprenören om kraven inte möts.
En annan fördel är att fastigheten Uppgården budgetmässigt då kommer att ingå i kommunens
övriga fastighetsbestånd och få en mer anpassad budget för underhåll.
Kommunen är beredd att förhandla med Lene om hennes säljkrav och lösa ut WMR.
Kommunen kommer nu också att kontakta föreningsrådet för justering av nuvarande avtal.
Vi förklarade oss positiva till kommunens planer och ser fram emot nya avtal och att kommunen
tar ansvar för avveckling av nuvarande entreprenör!
§2.1.3.
Frågor att hantera pga WMR exit
2
Klargöra vilka inventarier som tillhör WMR. Begära inventarielista från WMR att granskas av
a
AHL
Klargöra datum för uppsägning av nyttjanderätten. Kontakta kommunen för förhandlat datum.
b
Klargörande av ansvar för WMRs åtagande tills ny entreprenör installeras
c
Hantering av utgifter som WMR hittills haft t ex för el, städning, toaletter, WiFi mm
d
Utflyttningsstädning t ex i trädgård och i mangårdsbyggnad
e
Hantering av värme då AHL och skapargruppen träffas. Beslut: Siri kontaktar Lene.
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§2.1.3.
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
§2.1.3.4
a
b
c

Frågor att hantera på grund av nya avtal med kommunen
Minst samma service från entreprenör alt kommun som i dagsläget
El-kostnad + andra WMR-kostnader tas över av entreprenör alt kommun
AHL budget för byggnadsunderhåll från kommunen
Säkra referenser på entreprenör så att en samrådsvillig entreprenör får erbjudande
Krav på entreprenör preciseras i samråd med AHL med uppsägningsmöjlighet om krav ej uppfylls
Nyttjandeättens giltighetstid och egen uppsägningstid och villkor under uppsägningstid
Om AHL sägs upp, skall kommunen erbjuda AHL motsvarande lokaler centralt på Adelsö
Vagnslidret är AHLs egendom. Dískussion försäljning till kommun!
Eventuellt erbjudande från kommunen att bekosta ett växthus. Diskussion
Relationen till föreningsrådet blir analog med andra föreningar dvs inga Uppgårdskostnader
Beslut: Det är ett önskemål att det fortlöpande sker en återkoppling från kommunen sida och
vidare information vilka beslut som tas.

§3
§3.1
§3.2
§3.3

Frågor att hantera pga ny entreprenör
Önskvärd utemiljö
Synpunkter på nuvarande café-miljö
Vikingabiblioteket
Annat?
Ekonomi Kjell
Utgående balans 2018-09-27: Plusgiro 32405,21 kr
Antal betalda medlemsavgifter 2018-09-27: 112 st
Inbetalningar: Verksamhetsbidrag från vuxenskolan på 1000 kr 17 september.

§3.4
§3.5

Utbetalningar?
Övrigt: Kjell rapporterar att Hembygdsdagen gav ca: 8000 kr i vinst.

§4
§4.1

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.
I okt/nov kommer träden att planteras.
Muren renoveras nu och det ser väldigt bra ut! Ytterligare 17 träd planeras (för allé)
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§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!
Alla inköp betalda! Alla underlag från kassör klara! Slutredovisning inskickad 15/9!!
EU-logo+sammanfattning av restaurering inlagd på vår hemsida! Hemsidan OK från
jordbruksverket enligt
vår handläggare Anders Larsson 18/9. Inscanning av brevinskick ännu ej klar 18/9.
Total kostnad=134209 kr Erhåhllet från kommunen 40000 kr EU-förskott=52000 kr Att få
utbetalat=28788 kr

§4.3
§4.3.1

Renovering av Erik Anderssons gravsten och uppföljande höstaktivitet
Eeava Axe har bokar 22/9 kl 13-15 för uppföljande aktivitet.
Se höstprogrammet. Genomfört 22/9. Totalt 10 deltagare varav hälften kvinnor

§4.3.2

Undersöker om Mälaröarnas Nyheter är intresserat av manuskriftet och bild på gravstenen?

§4.4

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! Inskickat av Agneta!
Gravsten E A
10 personer varav 5 kvinnor

§4.5
§4.5.1

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

Beskärning av träd på Uppgården
Alla äppelträd beskurna enligt kommunens beskärningsprotokoll av Falks Skog och Trädgård
Fakturan ställd till Adelsö Föreningsråd enligt överenskommelse.
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§4.7

Länsförbundet Stockholm hembygdsförbund (Ann Pettersson)
Ordförandträff 2/10 har jag anmält mig till kl 18-20.30! (Sensus lokal på Mariatorget)
Finns några synpunkter på förbundets verksamhet?

§4.8

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!
Kontaktat Monika Engelhart angånde mikrofonerna på hembygdsgården! Hon kollar att de
fungerar!
Påstår att det inte finns WiFi på Hembygdsgården! Undersöker!
Hantering av fika på fm och em?
Lunch på Duvan där var och en betalar för sig!

§4.9

Utställningar på hembygdsdagen/Föreläsningar
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 lektrifiering.
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.
080925: Kontakt med -Norrestad och Thomas Jacobsén
Nytt upprop i samband med distribution av höstprogrammet

Adelsö hembygdslag protokoll styrelsemöte 2018-09-27. 7-sidor

§4.10

Föredrag om fladdermöss Marie Nedinge, Naturvårdsverket
Kom ej med i vårt höstprogram pga att Marie ej svarade i tid pga sjukdom.
Eventuellt föredrag i vår istället!

§4.11

Kolmilan
Stefan Qs utställning klar

§4.12

Hilma af Klint-föredrag med Britt-Marie von Malmborg
Utställning i New York väntar. B-M vill avvakta till detta nya material finns

§4.13

AHL Forskargrupp. Förslag
Det är viktigt att skapa intresse för hembygden och dess historia. Fler borde engageras!
Föreslår att AHLs Forskargrupp etableras analogt med AHLs Snickargrupp!
Personer som vill forska på sin gård,släkt eller viss företeelse skall kunna deltaga om de är
medlemmar
En sammankallande utses med kontakt med någon intresserad i styrelsen. Styrelsen kan föreslå
ämnen, som man vill ha undersökta. Man forskar enskilt eller tillsammans med annan i gruppen.
Medlemmar i forskargruppen måste vara beredda att presentera sin forskning som föredrag i vårt
höst-eller vårprogram. Minst ett sammankallat möte höst och vår för att få överblick av
forskarläget
och att stämma av mot höst- oc vårprogram. Gruppen kan såsmåningom bli en utmärkt källa för
rekrytering av nya styrelsemelemmar och nya idéer till aktiviteter.

§5
§5.1

Arbetsläget inom ansvarområdena
Uppgården
Renovering av jordkällaren
Beskärning avklarad. Se ovan
Förvaring av trädgårdsmöbler under vintern. Hur göra?

§5.2

Museikommittén
-Anders Ellström
Hur skulle vi kunna öka intresset för samlingarna?
Johan Erikssons snickarlåda till vår inventarieförteckning genom Anders. Att göra
Separator erbjudande från Owe Wallin. Undersökning Anders/Stefan

§5.3

Dokumentationskommittén -Lars
Inget nytt
Programkommittén -Lars
Höstprogrammet klart och distribuerat till Adelsö postlådor genom Björn Rydberg och Lars
Carlsson
Hemsidan och Föreningsrådets aktivitetsprogram uppdaterade. Afischer uppsatta.

§5.4
§5.4.1
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§5.4.3

Potentiella föredragsämnen och aktiviteter (ej i höstprogammet)
Tofta Holmar
Skolorna på Adelsö
Fornborgar på Adelsö (Stenby o Lindy?)
Släktforskning med DNA -Lars vilande aktivitet
Fladdermöss med Marie Nedinge
Hanmora -faktainsamling påbörjas
Hilma af Klint -Britt-Marie von Malmborg under våren -Har avsagt sig detta.

§5.5

Bagarstugan -Agneta

§5.6

Örtagården och visningkupan och trädgården -Siri

§5.7

Hembygdsdagen
Erfarenheter från hembygdsdagen. Bra/dåligt? Vad tänka på till nästa år?
Övriga frågor
Lars rapporterar att Eeva Axe har accepterat att bli delaktig i styrelsearbetet.
Beslut: Ett kostnadsförslag på en remp ska tas fram.
KV-Jacobsson vill att Siri ska kontakta Webbansvarig för att ta bort uppgiften av att KV är
föreningens guide.

§6.1

Skyltprojektet -Stintan
Skylt till Finnhagskällan. Uppsatt?

§7

Nästa styrelsemöte
Förslag Onsdag 14/11 kl 19 Uppgården

§8

Mötets avslutande
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