Protokoll fört vid styrelsemöte Adelsö Hembygdslag
i Uppgården den 15 oktober 2020.
Närvarande
Agneta Collberg, Laila Wester, Maya Bergqvist, Siri Lundmark,
Lars Skedinger, Christina Qviberg, Stefan Qviberg.
§ 1. Öppnande av mötet
Godkännande av kallelse och dagordning.
§ 2. Föregående protokoll
kommentar Stintan undersöker utrymme för kartskåp på kattvinden i
Uppgården. Godkändes.
§ 3.Ekonomi
Banktillgodohavande 65 471,71 kr, medlemsantal 92 st.
Om vi skall äska pengar för kommande verksamhetsår diskuterades. På
grund av rådande omständigheter kan ett verksamhetsprogram ej
presenteras. Siri undersöker möjligheterna till andra alternativa lösningar.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Kulturrådet erbjuder stöd. AHL ej intresserade.
Agneta har varit inbjuden till Lovös hembygdsförening och deltagit vid
invigningen av deras museum. Hälsningar från tidigare styrelsemedlem i
AHL, Per Lundstedt. Lars har pratat med Kalle-Ville Jakobsson som är på
Ekgården, han är vid god vigör. Adelsö Föreningsråd har styrelsemöte den
19/10. Stintan representerar.
§ 4.1 Café Uppgården och planering framöver
AHL hade inbjudit den eventuella nya entreprenören till övertagandet av
verksamheten. Emilia Törvall och Jimmy Ehrlund som presenterade sina
antecedentia och hur dom tänkt bedriva verksamheten.
Styrelsemedlemmarna ställde frågor och informerade om de värdegrunder
som finns i hembygdslaget.
Då avtalsförhållandena mellan fyra parter; kommunen, Föreningsrådet,
AHL, och Entreprenör är komplicerade.
Önskemål från AHL är att få ta del av den inventarielista som skall upprättas
innan övertagandet.
Styrelsen informerade om storleken på strömförbrukningen av övervåningen
på Uppgården 12 000 kr över tid ca 5 000 kr per år.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5.a Uppgården
Se § 4.1
5.b Museikommittén
Fortsatt fotodokumentation av donerade föremål.
5.c Dokumentationskommittén
Lars informerar om intressanta brev från af Klint och Tofta som
arkiveras i box. Samtliga boxar bör placeras på Uppgården.
Ytterligare arkivintresserade eftersöks.
5.d Programkommittén
Se § 3.3
5.e Bagarstugan
En del privata bakningar. Stintan och Siri har slutbakat.
5.f Örtagården
Vilande.
5.g Hembygdsdagen 2021
Tema potatisodling på Adelsö.
§.6 Övriga frågor
Kommande aktiviteter:

Kultur-tips vandring runt Uppgården den 28/11.

13 frågor.
o
Stefan och Lars sammanställer lämpliga frågor blad annat museiföremåls
bruksanvändning.
o
Maya trycker upp formulär och tippskort.
o
Agneta frågeformulär och marschaller.
o
Laila priser.
o
Stintan inplastar och fixar varm dryck.
§7 Nästa styrelsemöte
Tisdagen 24/11.
§8 Mötet avslutas
Vid protokollet

Justeras ordförande

Stefan Qviberg

Agneta Collberg

