Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 2 maj 2019 kl. 19.00 i Uppgården
Närvarande: Agneta Collberg, Kjell Björk, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Lars Skedinger,
Laila Månsson Wester, Rico Rönnbäck, Maya Bergqvist, Siri Lundmark

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 4 april 2019 hade redan godkänts per capsulam.

§ 3. Ekonomi
Kjell meddelade att utgående balans per den 30 april 2019 var 65.378,42 kr.
112 betalande medlemmar.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
4.1 Café Hovgården och planering framöver
Siri har varit i kontakt med Lene Wallin som meddelade att ingen ytterligare kontakt med
Ekerö Kommun har skett. Tills vidare gäller det ursprungliga kontraktet för Upggården.

4.2 Agneta meddelade att tidningen Ledungen framöver kommer att ta ut ett abonnemangspris. 1 exemplar skickas ut gratis och för övriga är kostnaden 50 kr/person och år.
Styrelsen beslutade att godkänna att samtliga styrelsemedlemmar får ett varsitt exemplar.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
5.1 Angående skyltprojektet. Laila och Siri kommer att påbörja en genomgång av tavlorna i
Uppgården för att upprätta en förteckning över vem som finns med på tavlorna.

5.2 Rico kommer framöver att vara kontaktperson gentemot Snickargruppen. Det finns en
to-do lista som behöver gås igenom. Agneta tog upp att bänkarna vid Finnhagskällan skulle
behöva gås igenom.

5b. Museikommittén
Anders och Stefan är ansvariga.
Bengt Wallin har skänkt en verktygslåda innehållande gamla målarverktyg. En skylt och inventarielista behöver upprättas. Verktygslådan behöver även fotograferas.

5c. Dokumentationskommittén
Lars har mottagit gamla dokument som ursprungligen kommer från fjärdingsman på Adelsö.
Birgitta Keskiaho har lämnat dem till Lars.

5d. Programkommittén
Inplanerade kommande aktiviteter
Fågelskådning lördag 4 maj kl. 9-11
Grillkväll vid Kolmilan lördag 11 maj kl. 18
Den traditionella vandringsdagen torsdag 30 maj kl. 10-14
Siri har förberett mjöd.
Hembygdsdagen söndag 11 augusti kl. 11-15
Ljusstöpning vid Ekbacken (hemma hos Maya)
Jultallriken
Tomteverkstan
Kommande aktiviteter förslag;
Lennart Rydberg berättar om ångbåtstrafiken på Mälaren.
Laila berättar om blomsterbindningens historia i september.
Stefan kontaktar Bengt Wallin och tar reda på om han kan komma och berätta om gamla
målartekniker.
Roy Hjertén ”skärmflyger” över Adelsö och filmar och fotograferar. Agneta kontaktar Roy
och tar reda på om han kan komma och visa film/bilder.
Stefan har förslag på en berättarkväll med ”Nils Holgersson” tema – olika ”nedslag” görs på
platser på Adelsö. Stefan återkommer om detta.

5e. Bagarstugan
Bakningsdagar under våren har varit fre 26 april (15 barn + 3 förskolebarn) och lör 27 april (8
kvinnor + 5 barn). Bakningsdagarna blev som vanligt mycket uppskattade.
Inkomst från bakningen 2.600 kr.

5f. Örtagården och trädgården
Siri kommer detta år att ha temat ”Blommor” i Örtagården. Fröer är satta i jorden och kommer förhoppningsvis att gro.

5g. Hembygdsdagen
Hembygdsdagen söndagen den 11 augusti kl. 11-15.
Tema på hembygdsdagen;
Stefan förslag är att hembygdsdagens tema handlar om tegelbruket som tidigare fanns på
Adelsö. Styrelsen beslutar godkänna förslaget.
Det som finns är bilder som visar tegelbruket, en bok innehållande en tegelmästarkurs samt en
karta som beskriver hur husen var placerade. I museet finns verktyg som åskådliggör hur tillverkningen gick till och som kan plockas fram; bl.a. mallar för tillverkning av tegelpannor.
Övrigt på hembygdsdagen
Agneta har upprättat ett Ansvarigschema inför hembygdsdagen som vi alla fyller i.
Annons behöver sättas in i Mälaröarnas Nyheter angående hembygdsdagen. BrittLouise kommer att bli tillfrågad om hon kan ordna det.
Laila kontaktar Radio Viking angående Hembygdsdagen.
Nya marknadsdeltagare kan höra av sig till Siri om man vill delta. Annons kommer i tidningen Värna Adelsö i början av juni.

§ 6. Övriga frågor
Angående eventuell försäljning av Hembygdsgården.
Stintan har varit på möte i Föreningsrådet där frågan diskuterats. Många synpunkter har inkommit och diskuterats - ännu är ingenting bestämt. Nytt möte kommer att hållas 6 juni.
Lars har gått igenom hembygdslagets hemsida där det framkommer att det är en hel del som
inte stämmer i dagsläget. Saker behöver tas bort och en del läggas till.
Beslutas vid mötet att Lars sänder sina synpunkter till Siri och att dessa läggs in i protokollet
så att styrelsen vid nästa styrelsemöte kan ta upp den punkten.
Lars genomgång av hemsidan visade;
1. Fördelningen av medel till ommålningen ska vara 65% EU; Ekerö kommun 25%,
AHL 10%
2. Ofullständig titel till Lars Erik Janssons häfte står 195-2002 ska vara 1954-2002
Andra frågor att ta ställning till:
3. Hemsidan innehåller utställning om Alsnuhus. Hur bör vi hantera övriga utställningar
vi visat?
4. Hemsidan hänvisar till guidning genom hembygdslaget. Hur hanterar vi detta? Vem
gör detta?
5. Renoveringen av magasinet och den dendrologiska undersökningen av densamma.
Eventuellt tillägg till hemsidan?
6. Hanteringen av länsantikvariens vårdprogram. Eventuellt tillägg till hemsidan?
7. Hembygdsdagar. Hur presenterar vi kommande och genomförda hembygdsdagar?

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4 juni 2019 kl. 19.00 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Godkännes

Siri Lundmark

Agneta Collberg, ordförande

