
Adelsö Hembygdslag  STYRELSMÖTE  10.10.2022 

Närvarande: Ulla Thid, Kjell Björk, Christina Qviberg, Maya Bergqvist, Anders Ellström och 

Agneta Collberg (ordförande).. 

 

§ 1. Öppnande av mötet, godkännande av kallelse och dagordning. 

Ordförande öppnade mötet. Kallelse och dagordning godkändes. 

§ 2. Föregående protokoll 

Genomgicks och lades till handlingarna förutom en komplettering till föregående protokoll. 

Christina Qviberg skall sätta in sitt överskott från Hembygdsdagen. 

§ 3. Ekonomi 

Kassan innehåller 65.718,69kr. 

Medlemsavgift har betalats in av 5 nya medlemmar. 

Ett tält har köpts in. Kostnad 4.500kr. Inköpet har tillstyrkts av styrelsen över telefon. 

Frågan om ytterligare inköp av tält blir en fråga för  årsmötet. 

Bagarstugan har bidragit med 2469kr. 

§ 4. Rapporter, meddelanden och inkommen post. 

Ekerö-Munsö Hembygdsförening har skickat sitt program till föreningen. 

Projektanställde,, Faravid Svalfors Af Ugglas, Ekerö kommun, för framtagande av förslag till 

utveckling av Hovgårdsområdet har fått anställning för ytterligare ett år. 

Inbjudan till möte för att diskutera olika frågor kring arkivering har kommit från Jan Byström, 

Ekerö- Munsö Hembygdsförening   

Ett inköp av en spisplatta godkändes. 

4.1 Café Hovgården och planering framöver 

Stängt för säsongen Året har varit väldigt positiv. Många besökare och allmänt trevligt. 

§ 5. Arbetsläget inom ansvarsområdena 

5a. Uppgården 

Se § 4.1 

5b. Museigruppen 

En journalist från Mälaröarnas Nyheter har varit på besök, Stefan Q och Anders E tog emot 

Hennes intresse var i första hand att skriva om nedläggningen av Kurön. Ett besök på vårt 

eget museum kunde också genomföras. 



5c. Dokumentationsgruppen 

Inget att rapportera. 

5d. Programgruppen 

Påbörjande av föredrag till vårprogrammet börjar bli aktuellt. Förslag på föredrag 

välkomnas.  

Årsmötet bestämdes till den 19 februari. 

5e. Bagarstugan 

Agneta C tar på sig ansvaret för uthyrningar. 

5f. Örtagården och trädgården 

Inget att rapportera. 

5g. Hembygdsdagen 

Inget att rapportera. 

§6. Övriga frågor 

Julmarknad den 26.11. Hembygdslaget medverkar med försäljning av diverse objekt. 

Det finns intresse för medverkan i Tomteverkstan. 

§7. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir den 14.11 kl. 13.00 hos Maya eller Christina Q. 

§8 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet 

 

Justeras: 

 

 

Agneta Collberg   Anders Ellström 

(ordförande)    (sekreterare) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


