Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
måndagen den 28 februari 2022 kl. 19.00
Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Kjell Björk, Ulla Thid,
Laila Månsson Wester, Rico Rönnbäck, Maya Bergqvist och Siri Lundmark.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 20 januari 2022 har godkänts och skrivs under av Agneta och Stefan.

§ 3. Ekonomi
Utgående balans per den 28 februari 2022 var 78.531,14 kr. Från Ekerö kommun och Aktivitet/publika arrangemang har hembygdslaget mottagit 9.000 kr.
Revisionsberättelsen är klar inför årsmötet 27 mars.
Cirka 30 medlemsavgifter har inkommit avseende 2021 trots att det vid årsmötet 26 september 2021 beslutades att inte ta ut några medlemsavgifter under 2021 pga. begränsade aktiviteter för medlemmarna under pandemin.

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Vid Slagarvägen kommer nya bostäder att byggas och en ny väg kommer att finnas där. Värna
Adelsös namnförslag till den nya vägen är Hilma af Klints väg. Adelsö Hembygdslag beslutar
att stödja förslaget och Agneta meddelar det.
Kurserbjudande från Hembygdsförbundet inkommit.”Lära dig fotografera föreningens hembygdsföremål” 26 april 2022. Stefan deltar.
Maj-Britt Danielsson har skänkt fotografi och gamla handlingar till Adelsö Hembygdslag med
anknytning till KalleVille Jakobsson.
Stefan har tagit emot en förfrågan från Stefan Wåhlin angående avtalet med Emilia Törvall/Uppgården och Adelsö Hembygdslag. Det nuvarande avtalet har hårdare regler, jämfört
med tidigare avtal, och innebär mindre tillgänglighet för föreningar att använda Uppgården.
Orsaken till förändringarna är bl.a. att de allmänna reglerna för köket i Uppgården har blivit
strängarna. Numera finns alkoholutskänkning, vilket inte fanns tidigare och även det medför
strängare regler. Stefan meddelar Stefan Wåhlin.

Agnetar meddelar att Ekerö kommun har en lista på 19 objekt som står under försäljning och
där finns Uppgården med. Styrelsen landar i att man behöver ta reda på mer vad det innebär.

4.1 Café Hovgården och planering framöver
Cafét planerar att öppnas till påsken om vädret så tillåter enligt Emilia Törvall. Den 1 maj
2022 öppnar cafét för säsongen meddelar Emilia.
Staketet behöver lagas och målas. Agneta har varit i kontakt med Raymond Larsson som uppskattar kostnaden för att ställa iordning staketet är 15.000-20.000kr. Hembygdslaget planerar
att utföra renoveringen under 2022.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Taket läcker vid entrén till Uppgården. Rico och en snickare från kommunen har varit och tittat på entrén. Snickaren återkommer till Rico med vad som behöver göras.

5b. Museigruppen
Inget nytt att informera om.

5c. Dokumentationsgruppen
Ulla har behov av en egen nyckel till Uppgården och arkivet. Hon har en bricka som kan bli
fungerande och kommer att kontakta Emilia Törvall och ta reda på vad som behöver göras.

5d. Programgruppen
Årsmötet kommer att äga rum 27 mars kl. 18.00. Stintan kontaktar Kenneth Einarsson och tar
reda på om han kan komma och hålla föredrag om tomater i samband med årsmötet.
Agneta kommer att göra en sammanställning av vårens program.

5e. Bagarstugan
Agneta återkommer om bakningsdagar under våren.

5f. Örtagården och trädgården
Laila meddelade att Örtagården är vilande än så länge.

5g. Hembygdsdagen
Hembygdsdagen äger rum den 14 augusti 2022.

§ 6. Övriga frågor
Valberedningen informeras om årsmötet så att de kan göra sedvanliga förberedelser.
Beslutas att några från styrelsen träffas hemma hos Kjell 10 mars kl. 13.00 och göra iordning
utskick inför årsmötet.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa möte (konstituerande) äger rum i samband med årsmötet 27 mars.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark
Mötessekreterare

Justeras

Agneta Collberg
ordförande

