Adelsö Hembygdslag

STYRELSEMÖTE

20190725

Närvarande: Kjell Björk, Siri Lundmark, Christina Qviberg, Maja Bergqvist,
Stefan Qviberg, Agneta Collberg, Anders Ellström och Eeva Axe

§1

Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Ordförande öppnade mötet. Kallelse och dagordning godkändes.

§2

Föregående protokoll
Lades till handlingarna utan kommentarer.

§3

Ekonomi
Kassan innehåller 64,084,78kr. Perioden har varit stilla. Kjell tar hand om
Samarbetsavtalet med Vuxenskolan. ” Det som är skillnad mot förut är att det
nu krävs kvitton som underlag för att få sitt verksamhetsstöd” står i brevet.

§4

§5

Rapporter, meddelanden och inkommande post
-

Hemsidan. Kjell gör ändringar som är aktuella.

-

Skyltar på tavlorna är på gång.

-

Behöver Hembygdslagets flagga när det finns aktiviteter på gång. Maja
fixar.

-

Anders Sahlen hittat på Ultunabiblioteket skrivelse om potatisen ”Vit
Drottning” som odlas på Adelsö. Efter tips från Lars Lundgren.

Arbetsläget inom ansvarsområdena
a. Uppgården
-

Snickargruppen har renoverat rampen till toaletterna och läckan på taket i
Uppgården.

b. Museikommittén

Under kontroll. Nytt lås behövs till Vagnslidet.

c. Dokumentationskommittén

-

Lars köpt in boxar för arkivmaterial

-

Släktutredning för färingsman Hammarströms släkt

-

Kartor på Hovgården från 1751 finns. Arkivskåp till kartor behövs.

d. Programkommittén

Att meddela:
Roy Hjertén – föredrag om skärmflygning i höst.
Ljusstöpning.
Baknings dagar 5/10 och 6/10
Jultallrik 28/11
Tomteverkstad7/12
Bengt Wallin om måleri
Adelsö i pressen 21/11
Blomsterbildnings historia
Ångbåtstrafik på Mälaren
Till våren 2020:
Potatisens historia

e. Bagarstugan

Inget att meddela.

f.

Örtagården och trädgården
Siri håller igång. Mycket ogräs. Förra årets planterade plantor har kommit
bra upp.

g. Hembygdsdagen
-

Stintan håller kontakt medförsäljarna

-

Lina Långberg frågas om ponnyridning

§6

-

Bagarstugan

-

Lars kollar med Amborsianus om han kommer

-

Agneta gör nya affischer och skickar till alla för godkännande

-

Lars mailar till medlemmar om Hembygdsdagen

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§7

Nästa
Nästa möte den 5 / 9 kl. 19.00 i Uppgården.

§8

Mötet avslutande
Ordförande avslutade mötet.
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