Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag
tisdagen den 2 augusti 2022 kl. 19.00 vid Uppgården
Närvarande: Agneta Collberg, Stintan Qviberg, Stefan Qviberg, Kjell Björk, Ulla Thid,
Laila Månsson Wester, Rico Rönnbäck och Siri Lundmark.

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

§ 2. Föregående protokoll
Protokollet från mötet den 13 juni 2022 har godkänts och skrivs under av Agneta och Stefan.

§ 3. Ekonomi
Utgående balans per den 2 augusti 2022 var 87.303,24 kr.
Kjell meddelade att 8.778 kr har betalats avseende färg till staketet vid Uppgården.
Medlemsantalet är 87 personer. Beslutas att påminnelsemail sänds till de personer som tidigare varit medlemmar, men som nu inte har betalat medlemsavgiften.
.
§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post
Stefan meddelade att från museet på Kurön har hembygdslaget fått ta emot många gamla saker. Bl.a. hackor, spadar, lerkrukor, tavlor, historiska textdokument om patientvårdens utveckling samt gammalt skomakeri. För närvarande förvaras alla saker i Mats Collbergs lada.
Agneta informerade att det kommit en förfrågan från lokaltidningen Mälaröarnas Nyheter att
hembygdslaget har möjlighet att informera om verksamheten i tidningen. Styrelsen svarade ja
på förfrågan.
4.1 Café Hovgården och planering framöver
Cafét kommer att ha öppet alla dagar under augusti meddelade Emilia Törvall. Under september öppet lördagar och söndagar. From. oktober stängt. Vid jul kommer det att vara öppet
några dagar. Någon form av barnpyssel med ”vandring på tomten” för barnen planeras.
Emilia tog även upp att det skulle behövas göras i ordning på vinden på Uppgården. För närvarande är det mycket rörigt där uppe.

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena
5a. Uppgården
Snickargruppen bestående av Mats Lundgren. Raymond Larsson och Gordon Rönnberg har
gjort ett mycket bra arbete med staketet vid Uppgården. Foto ska tas och namnbricka ordnas
som sätts fast i staketet.
Snickargruppen har gjort en förfrågan om att kunna få milersättning. Rico kommer att kontakta dem för att det behövs göras en redovisning av milersättning och skrivas en reseräkning.

5b. Museigruppen
Från museet på Kurön har hembygdslaget tagit emot många gamla saker.
Maj-Britt Danielsson har via KV Jakobsson skänkt två stycken timmerkälkar och en träställning som används för tillverkning av vassmattor.

5c. Dokumentationsgruppen
Ulla fortsätter med dokumentation av inkommet material.

5d. Programgruppen
Den 29 september kommer Jan Malmstedt och berättar om ”Doktorerna på Drottningholm”.
Föredrag om släktforskning kommer det också att bli, men datum är ännu inte fastställt.
Kjell kommer att kontakta några personer för att ta reda på om de kan hålla föredrag
under hösten.
Övriga aktiviteter som bakning i bagarstugan, Tomteverkstan och ljusstöpning kommer som vanligt att ske under hösten.

5e. Bagarstugan
Agneta återkommer om bakningsdagar under hösten.

5f. Örtagården och trädgården
Laila meddelade att arbetet fortsätter i Örtagården.

5g. Hembygdsdagen
Hembygdsdagen äger rum den 14 augusti 2022. Tema för året är potatis och potatis kommer
att finnas till försäljning.
Stintan har kontakt med alla marknadsdeltagare. På lördagen den 13 augusti kl. 10.00 sätts
alla tält upp. Adelsö Blåsare och Ö-laget kommer och spelar. Cafét ordnar med smörgåsar och
kaffe till musikerna.

§ 6. Övriga frågor
Stefan önskar köpa en karta över mälaröarna som är mycket åskådlig. Kostnaden ör 300 kr
och styrelsen bifaller önskan.
Agneta kommer att beställa ett antal tygkassar med hembygdslagets namn på. Styrelsen bifalller beställningen.

§ 7. Nästa styrelsemöte
Nästa möte äger rum 5 september kl. 19.00 vid Uppgården.

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

Vid protokollet

Siri Lundmark
Mötessekreterare

Justeras

Agneta Collberg
ordförande

