
       Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
       den 20.01 2022 kl.19.00 hos Kjell Björk.

Närvarande:Agneta Collberg, Kjell Björk, Christina Qviberg,Ulla Thid.
Stefan Qviberg. Siri Lundmark.

& 1. Öppnande av mötet,godkännande av kallelse och dagordning.
Kallelse och dagordning godkändes. 

& 2. Föregående protokoll.
Protokollet från den25.11.2021 har godkänts och skrivits under.

& 3. Ekonomi.
Saldo årsskiftet 71.945.54. Saldo 17.1. 20 22 70563.84.
 Erhållna bidrag kommunen 8.400 kr. Riksantikvarieämbetet 6514 kr.

& 4. Rapporter,meddelanden och inkommen post.
Förfrågan från studenter under ledning av Madelene Tönnberg från Stockholms
universitet, om vi har kännedom om okända gravar i anslutning till 
världsarvsområdet. Kjell svarar Madelene efter inhämtad information.
Rapport från möte med Faravid Svalfors af Ugglas angående Hovgårdens
utveckling deltagande Agneta Collberg, Christina Qviberg, Siri Lundmark,
Stefan Qviberg. Positivt möte med goda framtidsutsikter.
Årsrapport till Stockholms Hembygdsförbund nuvarande medlemsantal 86 st.
Kalle Runristare tycker att vår hemsida  har ett ålderdomligt språk och en del 
bilder är för gamla. Siri tyckte att hemsidan framtonar  hembygdskänsla och 
nostalgi.
Hemsidan kommer att presenteras för styrelsen på nästa möte.
Rico Rönnbeck har kontaktat Ekerö kommun angående vattenläcka i 
Uppgårdens tak.Representant från Ekerö kommun har inspekterat skadan och
kommer att anlita kommunen snickare för att åtgärda skadan.

4.1 Café Hovgården och planer framöver.
Cafét öppnar i april,Nya inomhusbänkar har inköpts.
Elelement för uppvärmning av övervåningen i Uppgården har inköpts av AHL,
brukas vid behov. Förslag att införskaffa luft-värme agregat diskuterades.

& 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena.



 5 a. Uppgården.
Se punkt 4.1

5 b. Museigruppen.
Bild av snickare Bengt Eriksson önskas sonen Johan är tillfrågad.
För övrigt vilande verksamhet.

5 c. Dokumentationsgruppen.
På hemsidan finns grunderna för arkivets uppbyggnad och hur man öppnar det.
Ulla förslog att vi på hemsidan skall hänvisa till Facebook där vi presenterar
våra engagemang.
Ulla och Siri har möte med Lars Skelinger den 23.01.22.för genomgång av
arkivet.

5 d. Programgruppen.

Preliminärt våren.
Stickning föredragshållare Lotta Lundin Munsö.Christina tar kontakt.
Tomatodling föredragshållare Kent Einarsson.
Bakning i stenugn Agneta.
Vandringsdagen.
Besök  vid Finnhagskällan
Hembygdsdagen.
Reparation av staket vid Uppgården.
Tapeter.
Släktforskning.
Årsmöte den 27.3.22.
Programpunkterna fastlägges vid nästa styrelsemöte.

5 e. Bagarstugan.
Vilande.

5 f. Örtagård och trädgård.
Vilande.

& 6. Övriga frågor.
Deltagarlista från tipspromenaden i Hundskog till kolarkojan efterlyses.
Siri ombesörjer detta.
Dåligt högtalarljud  i Hembygdsgården ej acceptabelt.
Överhettningsrisk på elementen i Hembygdsgården.
Tavlorna som tidigare fans i Hembygdsgården efterforskas.



& 6. fortsättning.
Toalettdörrarnas stängning i turistinformationen ej besöksvänligt.
Faravid kommer att informeras om våra önskemål om att tillrättalägga
ovanstående punkter. Stefan ombesörjer detta.
Förslag om Qr-cod vid historiskt intressant hållpunkter vid Hovgården
där besökaren kan med hjälp av sin mobiltelefon erhålla röstvägledning
och information.
Kjell fick något senkommen födelsedagspresent av styrelsedeltagarna
En bok av Mats Björk om levnadsminnen frän Adelsö med många intressanta
bilder.
Kjell gav ett exemplar av boken till varje styrelsedeltagare.

& 7.Nästa styrelsemöte.
28.2.22. kl 19.00 hos Agneta.

& 8.Mötets avslutande. 
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet.                        Justeras.

Stefan Qviberg                          Agneta Collberg.
                                                      Ordförande.


