Mötesprotokoll styrelsemöte i Adelsö Hembygdslag
Mötet hölls i Uppgården 2019-01-17 mellan kl 19 och 21:20. 7-sidor punkterna 1-8
Närvarande:
Lars Skedinger Ordförande
Kjell Björk
Maya Bergkvist
Anders Ellström
Siri Lundmark
Laila Månsson Wester
Christina Qviberg
Stefan Qviberg
Frånvarande:
Agneta Collberg
K-V Jacobsson
Inbjudna från vaberedningen
Jan Gertz
Kristina Lennartsson
Berit Drejfert
Kaffekokning: Laila
§0
§1

Öppnande av möte
Kallelse och dagordning godkändes
Valberedningen informerar inför årsmötet och lyssnar på styrelsens synpunkter

§2

Föregående protokoll mm
Protokoll från 27/9 och 14/11 har granskats och justerats

§2.1
§2.1.1

Café Hovgården
Inomhus
Siri informerar genom sina kontakter med Lene på WMR: Lene kommer att ännu en säsong
driva Cafét, öppnar senast 2019-05-01
Lene kommar att förhandla med kommunen om ersättning för sina investerinag i framförallt
köket. Lene kommer också förhandla med kommunen om framtida hyra.
Lars har regelbunden kontakt med företrädare för kommunen för att bevaka AHLs
intressen.

§2.1.2

Underhåll av Uppgårdens mangårdsbyggnad
Läckan i taket måste dock tätas såsmåningom (med silikon?)

snickargruppen

§2.1.3

WMR och Café Hovgården
Siri rapporterar att Lene haft ett inledande samtal med Stefan Pellén om en önskan att inleda
förhandling med kommunen.

§2.1.4
§2.1.4.1

Lars Skedinger rapporterar om sina kontakter med kommunen
Mail 27/11 från Lars t Elisabet Lunde med begäran om kostnadstäckning för underhåll av
mangårdsbyggnaden i samband med ommålning och renovering av postrummet om 12237 kr
Påminnelse skickad 19/12 ang
a/kostnadstäckning,
b/status för ändring av avtal o
c/ WMR förhandlingar
Svar 19/12:
a/Inget ytterligare bidrag från kultur o fritid men kommunens extra 8000 kr kan behållas
b/Ingen ytterigare info. Kan dra ut på tiden.åtekommer
c/ Elsabet har inte haft någon kontakt m WMR
Begäran om kostnadstäckning skickad till Stefan Pellén 16/1 om 12237 kr: Stefan lovat
återkomma om kostnadstäckning, planer för avtal och WMR förhandling efter samtal
med Elisabet Lunde.

§2.1.4.2

§2.1.4.3

§2.1.4.4

§3
§3.1
§3.2
§3.3
§3.4
§3.5
§3.6
§3.7
§3.8

Ekonomi

Kjell

Antal betalda medlemsavgifter 2018-12-31: 115
Medlemsantalet 115 inskickat till Länsförbundet av Kjell

Bokföringen för 2018 är lämnad till revisor Eva Wiklund. Styrelseledamöterna informerades
om 2018 år resultat och balansräkning. Ett budgetförslag lämnades av Kjell.
Verksamhetsbidrag från kommunen: Ett bidrag för 2019 har 20181219 beviljats med 8000kr
Verksamhetsbidrag från Studieförbundet Vuxenskolan: Inget att rapportera ännu 2019.
Medlemsavgift. Beslut: Styrelsens förlag inför årsmötet är oföändrad medlemsavgift.
Lars föreslår: Förinbetaling till jultallriken t ex skulle minska kontanthanteringen

§4
§4.1
§4.1.1
§4.1.2

§4.1.4
§4.1.5
§4.1.6

Rapporter,meddelanden och inkommen post
Program för våren 2019
Genomgång Rev PA3.
Lars uppdaterar vårprogrammet till rev A och distribuerar till styrelsen
Trycker upp programmet via kommunen och låter kurirerna cykla runt till brevådorna
Kassören organiserar utskick till medlemmarna; vårprogram och kallelse till årsmöte
Siri bidrager med dokumenten kallelse dagordning. Kjell, Stintan, Maya och Siri träffas
22/1 kl 10 för att packa och posta utskicket.
Lars påminner om årsmötet via mail i god tid i förväg
Siri lägger in vårprogrammet på vår hemsida och uppdatera föreningsrädets dito
Maya uppdaterar våra anslagstavlor med vårprogrammet

§4.2
§4.2.1

Planering av årsmöteshandlingar
Revisor Eva Wiklund har bokföringen och genomför revision.

§4.2.2

Verksamhetsberättelse ansvarig Siri
Skall skrivas på av alla styrelsemedlemmar
Resulat- och balansräkning oh budget ansvarig Kjell
Verksamhetsplan ansvarig Lars
Stintan står för de praktiska arrangemangen+ blommor t föreläsare +Raymond+cykelkurir

§4.1.3

§4.2.3
§4.2.4
§4.2.5
§4.3

Renovering av stenmuren efter Adelsö Ringväg
Green Landscaping är den entreprenör som TVT anlitat för renovering av muren
16/1: Nu uppehåll tills det börjat våras!
I mitten på året går avtalstiden ut. Man kan förvänta sig att man vill jobba undan så mycket som
möjligt före ny upphandling

§4.4

Ansökan om EU-bidrag; projektstöd via jordbruksverket
Handläggningsstatus för journalnummer 2017-1506
Klart . Återstår diskussion med kommunen om kostnadstäckning enligt ovan.

§4.5

§4.6
§4.6.1

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.
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
180822: Rapport till Vuxenskolan bör skickas in snart av Agneta! Inskickat av Agneta!
Gravsten E A
10 personer varav 5 kvinnor
Bakningsdag 6/10
15 personer varav 11 kvinnor och 4 barn
Bakningsdag 7/10
7 personer varav 7 kvinnor
Datorkurs för ovana 8/10
9 personer varav 7 kvinnor
Datorkurs för ovana 5/11
9 personer varav 6 kvinnor
Kor och arbetshästar 8/11 24 personer varav 12 kvinnor
Ljusstöpning
15/11
6? Personer varav 6? Kvinnor
El till Adelsö
22/11 35 personer varav 20 kvinnor
Jultallrik
29/11 44 personer varav 23 kvinnor
Tomteverkstaden
8/12
26 barn och vuxna
1901xx: Rapport inskickad av Agneta?
Adelsö Föreningsråd
16/1 Årsmöte i föreningsrådet. Siri deltog.

§4.6.2

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

§4.7

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.
Kursdelen för 2018 genomförd!
Kurs 28/1 och 2/2 inplanerad. Kallelse m program kommer att skickas ut

§4.8
§4.8.1

Föreläsningar mm
Hur elektriciteten kom till Adelsö?
Genomfördes 22/11. Del 1 dokumentation utskickad.
Del 2 dokumentation färdiggranskad. Nytt bidrag från Ove Wallin att arbetas in.
Kommer att kommenteras på aktivitet 14/3. Se förslag till program

§4.9

Föredrag om fladdermöss Marie Nedinge, Naturvårdsverket
Lars har gjort en ny förfrågan om deltagande under våren 2019
Inget svar också denna gång! Aktiviteten stryks!

§4.10

Kolmilan
Ny grillaktivitet med kolmilans kol planeras. Stefan håller i denna aktivitet. Datum att bestämmas!

§4.11
§4.11.1
§4.11.2

Hilma af Klint-nyheter
Utställning i New York och i Los Angeles aktuella!
Tysk film klar. Världspremiär på filmfestivalen i Göteborg 27-29 jan -Beyond the Visable-Hilma af
Klint
Vi fick inbjudan via Anders Sahlén men på egen bekostnad! Vi bidrog med ett 40-tal bilder och har
blivit lovade en DVD viljken vi tänkt visa för våra medlemmar på en filmkväll. Ambrosiafilm
Opera med Hilma af Klint-tema är också aktuell

§4.11.3
§4.12

§4.12.1
§4.12.2
§5
§5.1

AHL Forskargrupp. Förslag presenterat 27/9
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.
Ett upprop kommer i samband med utskick av vårprogrammet
En diskussion om upplägg kommer den To 7/3. Se vårprogrammet
Arbetsläget inom ansvarområdena
Uppgården
Förvaring av trädgårdsmöbler under vintern. ->Stefan har åtagit sig att ordna omhändertagande

§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
181013: Erbjudande f Bengt Vallin, Munsö om verktygslåda för målare samt färger via Anita Björk
Undersökning av Anders/Stefan om OK. Om OK inventarieförteckning uppdateras. Lars har
verktygslåda+färger

§5.3

Dokumentationskommittén -Lars
Ko-journaler+anteckningsböcker nyttiga till föredrag 8/11- Materiaet förtecknat
Arkivmaterial om elektrifiering av Tofta/Hanmora nyttigt inför föredrag 22/11

§5.4

Programkommittén
År 2018

§5.4.2
§5.4.3
§5.4.4

Elektrifiering av Adelsö 22/11: Genomfört
Jultallriken 29/11: Staffan Eriksson och Kent Lundberg uderhöll med allsång
Tomteverkstaden lö 8/12: Genomfört

§5.4.5

Kommande vårprogram 2019
Preliminärt vårprogram finns. Utdelas reservera hembygdsdagen 2019-08-11 (bör ingå i
vårprogrammet i fortsättningen)

-Lars

§5.4.6

Potentiella föredragsämnen och aktiviteter
Tofta Holmar
Skolorna på Adelsö
Fornborgar på Adelsö (Stenby o Lindby?)
Släktforskning med DNA -Lars vilande aktivitet
Hanmora -faktainsamling påbörjas
Hilma af Klint -Filmkväll alt föredrag
Tjärstrykning av tak -förfrågan utskickad till Karl-Magnus Melin, timmerman och doktorand
Stefan föreslår föredrag av målare Bengt Wallin Munsö

§5.5

Bagarstugan -Agneta
bakningsdagar inplanerade

§5.6

Örtagården och visningkupan och trädgården -Siri
Bordlades

§6

Övriga frågor

§6.1

Skyltprojektet
Bordlades

§7

Nästa styrelsemöte
Inget ytterligare styrelsemöte före årsmötet

-Stintan

Kjell föredrar Resultat, Balansräkning och Budget på årsmöet
Siri skriver Verksamhetsbeskrivningen för 2018
Lars skriver Verksamhetsplan för 2019
Var och en ser till att dokumenten är väl förankrade hos övriga styrelsemmar
Agneta kommer föreslås på årsmötet vara mötesordförande och Siri som mötessekreterare
Konstituerande möte torsdag 21/2 kl 19 i Uppgården, Siri kallar
§8

Mötets avslutande

Mötessekreterare
Kjell Björk

__________________________

