
    

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
         fredagen den 11 juni 2021 kl. 13.00 vid Uppgården 

Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Kjell Björk, Laila Månsson Wester, Eeva 
Axe, Siri Lundmark samt Ulla Thid, är extra i styrelsen som ansvarig för arkivet tillsammans 
med Siri

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 4 maj 2021 har godkänts och skrivs under av Agneta och Eeva. 

§ 3. Ekonomi
Utgående balans per den 11 juni 2021 var 69.931,71 kr. Det finns även en växelkassa som 
tillhör föreningen på 1.000kr. 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
 
- Angående framtida utvecklingen av Hovgårdsområdet. Ekerö kommun kommer att 

inrätta en samordnartjänst 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. Annonsen 
avseende tjänsten är ute nu. Samordnartjänsten är en 1-årig projektanställning och 
kommer i första hand att pågå under sep. 2021 – sep. 2022. 

- Ett infocenter kommer att iordningställas i Hembygdsgården och planeringen är att det 
kommer att vara klart i slutet av sommaren. Invigning kommer att ske redan 21 juni 2021
och Siri kommer att närvara. 

4.1 Café Hovgården och planering framöver 
Belysningen fungerar inte i vagnslidret och museet. Kjell har beställt 15 glödlampor till 
museet och 2 ledstrålkastare till vagnslidret till en kostnad av 1.948kr. Belysningen fungerar 
nu både i museet och vagnslidret. 
Städning av vagnslidret och museet kommer att göras.
Staketet behöver målas. Ställningstagande får göras till hösten. 



    

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena       

5a. Uppgården                
Taket läcker vid entrén vid Uppgården. Stintan kontaktar Raymond Larsson som känner till 
problemet. 

5b. Museikommittén   
 Inget nytt att informera om.

5c. Dokumentationskommittén
Christer Nordemo kommer att hjälpa till med installation av Hembygdslagets arkivs 
datorprogram för Ulla Thid och Siri Lundmark.

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
Siri meddelar att hon önskar att flera personer tar ansvar för Örtagården och att hon inte 
längre vill fortsätta ha huvudansvaret.  

5g. Hembygdsdagen
Avvaktar till nästa år beroende på utvecklingen av Covid-19. 

§ 6. Övriga frågor

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 6 september kl.14.00 i Uppgården. 

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 26 september i Hembygdsgården.   

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

Vid protokollet             Justeras

Siri Lundmark        Agneta Collberg 
Mötessekreterare                                 ordförande



    

 
 

 
 


