Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
Måndagen den 6 september 2021 kl. 14.00 vid Uppgården
Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Kjell Björk,
Maya Pettersson, Siri Lundmark, Eeva Axe, Rico Rönnback.
§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes.
§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet 11 juni 2021 har godkänts och skrivits under av Agneta
och Siri.
§ 3. Ekonomi
Utgående balans 64 327,30 på konto.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
-

-

-

-

Vi söker pengar av Riksantikvarieämbetet till stöd för ”ideella
kulturarvsverksamheter”. Renoveringskostnad för staketet uppskattas till ca
30 000kr.
Ekerö kommun kommer att ta fram en destinationswebb för Ekerö
kommun och Mälaröarna. Den kommer att ha tre huvudrubriker ”Uppleva,
historien och smaker”. Hembygdslaget hänvisar till vår hemsida.
Tack vare det statliga krisstödet så sänker Sveriges hembygdsförbund
medlemsavgiften med 35%.
Tack vare att 200 var ett år med få stora skador i hembygdsföreningarna så
sänks premien på hembygds-försäkringen.
Nuvarande Corona restriktioner från myndigheterna är 600 personer
utomhus och 50 personer inomhus.
Målarklubben blir en kursinom hembygdslaget. Öppen för de som vill och
finns i höst/vårprogram. Information om kursen ska lämnas till
kulturrapporten.
Årsmöte 26 september kl. 17.00.

4.1 Café Hovgården stängt. Kommer ha öppet under 3 helg före julafton.
§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården

Taket på Uppgården läcker in mellan plåtarna. Rico kontaktar Olle Weslin som
kommer att titta på läckagen. Rico kontaktar kommunen efteråt.
5b. Museikommittén
Det är städat på museet. Bilder från Stefan till arkivet.
5c. Dokumentationskommittén
Lars har fått ta del av dokument rörande fjärdingsman Hammarström.
5d. Programkommittén
Övrigt program för hösten är tipspromenad, målargruppen fortsätter sitt arbete
och eventuellt påbörjan på renovering av staketet.
5e. Bagarstugan
Inget nytt att rapportera.
5f. Örtagården och trädgården
Inget nytt att rapportera. Ett sjuttiotal lastpallar skall flyttas till tomtgräns och
Jimmy Björk har lovat ta bort dom därifrån.
5g. Hembygdsdagen
Nästa sommar
§ 6. Övriga frågor
- Styrelsen har förslag att vi inte tar ut någon medlemsavgift för 2021 då vi
inte har haft några aktiviteter. Årsmötet beslutar i frågan.
- Pengar till Diakonin för Kalle Villes begravning
- Rico har hållit på och forskat om vikingatiden och kommer att filma med
Daniel Jonsson på Adelsö.
- Kjell tar fram budgeten för kommande verksamhetsår.
- Siri skriver verksamhetsberättelse.
- Agneta gör verksamhetsplan.
- Avtackning av Lars. Stinta fixar Bok om forskning. Laila fixar blommor.
§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum fredag 15 oktober
§ 8. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet
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