Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
torsdagen den 11 februari 2021 kl. 19.00 hos Siri Lundmark
Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Kjell Björk, Laila Månsson
Wester, Siri Lundmark
Valberedningen Tina Lennartsson

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 24 november 2020 hade redan godkänts per capsulam.
Tina Lennartsson från valberedningen informerar inför årsmötet och lyssnar på styrelsens
synpunkter.

§ 3. Ekonomi
Utgående balans per den 31 december 2021 var 62.867kr. Det finns även en växelkassa som
tillhör föreningen på 1.000kr.
Föreningens ekonomi är i balans och gav ett överskott under 2020.
82 betalande medlemmar under 2020.
Styrelsen föreslår att medlemmarna väntar med att betala in medlemsavgift för 2021 till årsmötet där beslut tas om det ska ske eller inte.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
- Styrelsen beslutar att avvakta med årsmötet fram till sommaren. Återkommer med tidpunkt.
-

Agneta har varit på möten angående framtida utvecklingen av Hovgårdsområdet. Ekerö
kommun kommer att inrätta en tjänst för en person – ”en spindel i nätet funktion” – som
kan bidra till samverkan mellan olika parter samt att aktiviteter kommer igång. Även
Ekerö Bostäder finns med då renovering av Hembygdsgården kommer att ske. Fortsättning följer.

-

Kjell och Agneta har återfört Adelsös gamla skåp för postsortering till Uppgården. Skåpet
skänktes av Postgunnars söner till Kjell ca. 1979 i samband med städning av Uppgården.

-

Agneta har skrivit på ett samarbetsavtal med Vuxenskolan.

4.1 Café Hovgården och planering framöver
Det är en ny entreprenör på Uppgårdens café, Emilia Törvall. From. mars/april kommer det
att vara öppet på helgerna och sedan alla dagar under sommaren. Vi hälsar Emilia med personal välkomna och önskar dem lycka till med verksamheten.
När det gäller hembygdslagets styrelse är det helt nödvändigt att några personer i styrelsen
får ta del av dörrkoden eftersom arkivet kommer att flyttas till Uppgården då arkivet kommer
att vara där, saker behöver iordnngställas på övervåningen samt styrelsemöten hållas där.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Inget nytt att informera om.

5b. Museikommittén
Inget nytt att informera om.

5c. Dokumentationskommittén
Lars Skedinger har gjort ett fantastiskt arbete avseende Adelsö Hembygdslags arkiv och har
upprättat ett system i arkivet som kan underlätta arbetet framöver. Lars vill nu lämna över
uppgiften till en ny person och kommer att lära ut hur man gör och hjälpa till under den första
tiden om det är några problem. Den person som är intresserad av arkivarbetet är välkommen
att höra av sig och kontakta någon i styrelsen.

5d. Programkommittén
Vårens program flyttas fram tills vidare. Beror på utvecklingen med Covid-19.

5e. Bagarstugan
Inget nytt att informera om.

5f. Örtagården och trädgården
Vilar i avvaktan på våren.

5g. Hembygdsdagen
Avvaktar med beslut med hänsyn till utvecklingen av Covid 19.

§ 6. Övriga frågor
§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 13 april kl.13.00 i Uppgården.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark
Mötessekreterare

Justeras

Agneta Collberg
ordförande

