Adelsö Hembygdslag

Styrelsemöte.

16.01.2020

Närvarande: Agneta Collberg,Stefan Qviberg,Lars Skedinger,Siri Lundmark.
Christina Qviberg,Anders Ellström,Kjell Björk,Maya Bergqvist.

& 1.

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

& 2.

Föregående protokoll.
Godkändes genom per capsulam och lades till handlingarna.

& 3.

Ekonomi.
Kjell Björk redogjorde för den ekonomiska situationen.
Kassaställning 63.484 kr.

& 4.

Rapporter,meddelanden och inkommen post.
Anders,Agneta,Lars.Strategimöte Hanmora 2020.01.13
mötesanteckningar
Sammanfattning av händelser sedan strategimöte 1.
Hantering av materialkostnader för postrum.Hantering av renoveringskostnader.Hantering av befintliga avtal för Uppgården.Hantering av
eventuell försäljning av hembygdsgården.Hantering av världsarvsdelen
Hovgården.Synpunkter på kommunens hemsida.Förslag till dagordning
för kulturnämndens besök.
Agneta.Rapporterar om sammanställning av kulturaktivitetsverksamhet
höst och vår som tillsänds vuxenskolan Daniel Törner.Samt också om
våra medlemsaktiviteter deltagarantal och verksamhet,som ersättningsunderlag.Meddelat Hembygdsförbundet om vårt medlemsantal 127 st
Siri. Har ansökt om kulturaktivitetsbidrag hos Ekerö kommun,samt
kommer att skriva verksamhetsberättelse till årsmötet.
Föreningsrådets ordförande Anders Gustavsson har markerat sitt
engagemang i eventuell försäljning av Hembygdsgården.

& 4.1

Cafe´Uppgården och planerig framöver.
Cafe´Uppgården öppnar till våren.

& 5.
5a.

&6.

Arbetsläget inom ansvarsområdena.
Uppgården se punkt 4.1. 5b.Museikommittén vagnslidret belarmat med
utrustning från cafe´verksamheten ej möjligt att bedriva verksamhet där.
Två gamla biblar med intressanta personnamnteckningar på insidan av
omslagspärmen överlämnades till Lars för efterforskning.
5c. Dokumenthadlingar från Lars Hanner Tofta om köpebrev,bouppteckningar,skiften,ombyggnader. 5d. Utdelat förslag på vårprogram,efter
grovpriortering 8 förslag kvarstod.tillkommit erbjudande från
Beryl Kornhill om trädgårdsvisning Villa Spelrum 13/6 och 14/6 kl 14.00.
5e. Bagarstugan Agneta mottog från styrelsen som senkommen 60- årspresent boken” Tunnbröd en läcker historia”. 5f.Örtagården inget nytt.
5g. Hembygdsdagen tema Potatis under planering.
Övriga frågor.
Bok om Mälby skola eftersökes. Klippbok av Laila Levin om händelser
på Adelsö, hembygdslaget önskar få ta del av innehållet.

&7.

Nästa styrelsemöte.
Konstituerande möte onsdagen den 4/3 kl 19.00 hos Agneta Lundkulla

&8.

Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet.

Stefan Qviberg

Justeras.

ord.f Agneta Collberg

