
    

      Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
      Fredagen den 22 oktober 2021 kl. 16.00  vid Uppgården 
Närvarande:  Agneta Collberg, Christina Qviberg, Laila Månsson, Rico Rönnbäck, 
Ulla Thid, Eeva Axe, Siri Lundmark, Kjell Björk.

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning
Kallelsen och dagordningen godkändes. Som sekreterare valdes Ulla Thid

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet måndagen den 6 september 2021 har godkänts och skrivits under av      
Agneta Collberg och Eeva Axe. 

§ 3. Ekonomi
Utgående balans per den 22/10-2021  var 59 547,86 på kontot.
Inköp av mikrofon 2690 kr samt betalning 1000 kr till Jimmy Björk för bortforsling av 
lastpallar.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post.
-Agneta har varit i kontakt med riksantikvarieämbetet gällande stöd för ”ideella-
kulturarvsverksamheter” och lämnat kompletterande uppgifter.
-Hyra av Hembygdsgården har sänkts från 250 kr/tim till 125 kr/tim.
-Diskuterades vad som gäller vid föredragshållande. När någon extern person håller föredrag 
så måste styrelsen upplysa denna om att förtydliga för åhörarna att om man vill veta mera, 
som t.ex leta efter ytterligare material och eller köpa böcker etc. så skall man vända sig direkt 
till den som håller föredraget. Adelsö Hembygdslag har inte resurser till detta.
- Siri söker kulturbidrag från Ekerö kommun.
- Då Uppgården inte har full värme på då den är stängd så är det omöjligt att ha styrelsemöten
där under den kalla årstiden. Bestämdes att vi tills vidare får hålla mötena hemma hos de 
styrelsemedlemmar som har möjlighet att erbjuda plats i hemmet. På föregående möte 
diskuterades det om kalla lokaler och det bestämdes att  ; Om någon kallar till möte där det 
kan tänkas vara för kallt. Då har alla kallade i uppgift att säga ifrån i god tid.

- vi diskuterade benämningen kommittén på ansvarsområdena om man skulle byta ut till detta 
till ”gruppen” istället. 

4.1 Café Hovgården och planering framöver 
     -  Uppdrag/kontaktperson : Siri Lundmark 
        Cafe Hovgården har stängt, planen är att ha öppet den 1:a advent.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena       

5a. Uppgården                
- Inget att rapportera. 

5b. Museigruppen  
- Uppdrag/kontaktpersoner : Stefan Qviberg & Anders Ellström



    
Övrigt inget att rapportera.

5c. Dokumentationsgruppen
- Uppdrag/kontaktpersoner: Ulla Thid & Siri Lundmark

Ulla meddelade att Monica Hall har kontaktat henne gällande lite forskning kring deras 
hus och släkt. Ulla återkommer till henne om det finns ngt i vårt arkiv.

5d. Programgruppen
- Tipsrundan kommer att vara lördagen den 13 november: ansvariga Christina Qviberg och

Rico Rönnbäck. Beslutades att vinsterna kommer att vara presentkort i Adelsö Butik.
         Uppdrag: Styrelsen 
- - Genomgång av hösten och vårens program. Då restriktionerna gällande Covid-19 nu har

tagits bort så kan man nu räkna med att vi kan planera för våren, Agneta har tagit fram en
lista på förslag som vi diskuterade.

      Förslag på föreläsningar :Tomater -60 sorter, sockenprotokoll, Handtryckta tapeter,   
      Torghandel på Mälartorget, Doktorerna på Drottningholm, Besök på Lovö museum, 
      Vandring i Träkvista, Skrönor, Hushistoria, Bilder från Adelsö, Finnhagskällan.

5e. Bagarstugan          
- Uppdrag/kontaktperson: Agneta Collberg

Inget att rapportera

5f. Örtagården och trädgården
- Uppdrag/kontaktperson : Laila Månsson

Lastpallarna är borttagna.

5g. Hembygdsdagen
- Nästa sommar. 

§ 6. Övriga frågor
-  Ansvarsområden/kontakt personer för de som inte tagits upp under respektive område §5
- Föreningsrådet : Agneta Collberg, Laila Månsson, Christina Qviberg.
- Snickargruppen: Rico Rönnbäck
- Kalle Runristare (hemsidan): Agneta Collberg
- Bildarkivet: Agneta Collberg
- Ekerö Kommun: Rico Rönnbäck

Adelsö skylten vid färjan behöver snyggas till. En fråga för Föreningsrådet ?

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den torsdagen 25 november kl. 14 hemma hos Kjell Björk.          
 
§ 8. Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet             Justeras



    
Ulla Thid           Agneta Collberg
Mötessekreterare                                 Ordförande 
 


