
 

 

     

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag 

den 14 november 2022 19.00 hos Maya Bergqvist 

Närvarande: Agneta Collberg, Maya Bergqvist, Kjell Björk, Siri Lundmark, 

Christina Qviberg, Anders Ellström, och Eva Larsson. 

§ 1  Öppnande av möte, godkännande av kallelse och dagordning 

Ordförande Agneta Collberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2  Föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemöte 10 oktober godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3  Ekonomi 

Kjell rapporterade saldo på plusgirot (64 009 kronor) och en mindre handkassa 

hos Christina. Ett tält är införskaffat till föreningen istället för att hyra. Fler tält 

finns på önskelistan men vi avvaktar stämmans åsikt i frågan. 

§ 4  Rapporter, meddelanden och inkommen post 

• Siri har ansökt om kulturbidrag på 12 000 kronor hos kommunen. 

• Kurön är köpt av en Peder Hammarberg som har bett föreningen om hjälp 

med historisk dokumentation. Han får gärna komma och titta på / fotogra-

fera vårt arkivmaterial om Kurön. Han får kontaktuppgifter till Ulla. 

• Agneta har, tillsammans med Ove Westerberg, börjat fotografera av tav-

lor med Adelsömotiv. Målet är att göra en utställning med foton Dåtid – 

Nutid samt foton av tavlor på samma objekt. Agneta ordnar en blänkare i 

AdelsöNytt om någon har en tavla att visa upp. 

• Staketrenoverarna Raymond Larsson, Gordon Rönnberg och Mats Lund-

gren har gjort ett gediget arbete under sommaren och ska avtackas med en 

trevlig middag någon gång i januari/februari. 

• Alf Ohlén har hört av sig då han förstått att vi söker någon med medie-

vana. Han har börjat digitalisera skollärarinnan Britta Ekmans kandidat-

arbete (en handskriven bok med egna teckningar). Han har också påpekat 

att föreningen fyller 50 år under 2024 och föreslår att vi ska försöka ge ut 

en bok om Adelsö till det jubileet. 

§ 4.1 Café Hovgården och planering framöver 

Oklart med julöppet ännu, framför allt med tanke på elpriserna. Toaletterna är 

avstängda för vintern. 



 

 

     

§ 5  Arbetsläget inom ansvarsområdena 

a) Uppgården: Emilia och Agneta har tittat lite på vinden och kommit överens 

om vilka utrymmen caféet respektive hembygdslaget har tillträde till. Det 

finns mycket kvar att rensa där. 

b) Museigruppen: Anders och Stefan intervjuades av Mälaröarnas Nyheter, 

mest om Kuröns historia, men lyfte också fram Adelsö Museum. 

c) Dokumentationsgruppen: Inget att rapportera. 

d) Programgruppen: Julmarknaden 26 november 11-15. Bemanning Maya, 

Siri och Agneta ställer i ordning och börjar, Anders och Kjell löser av vid 13. 

Knäckebrödsbak 15 november. Ljusstöpning i slutet av november. 

Tomteverkstaden 6 december 12-15 i hembygdsgården (då Uppgården inte är 

uppvärmd). Bemanning Agneta, Maya, Siri, Sabina Bergqvist, Madde Björk, 

Emilia Törvall samt Christer Nordemo (trådslöjden). Material är beställt.  

Avgiften bestämd till 75 kronor per person. 

Vårprogrammet diskuterades. Vi söker nya idéer via kontakter, hemsidan, 

AdelsöNytt och Facebook. Jan Byström, som sammanställt boken ”Jag 

minns” om minnen från Mälaröarna, bör bjudas in till föreläsningskväll. 

e) Bagarstugan: Knäckebrödsbaket samt viss uthyrning. 

f) Örtagården och trädgården: Vintervila. 

g) Hembygdsdagen: Vintervila. 

§ 6  Övriga frågor 

Hemsidan uppdateras med årsmötesprotokoll samt funktionärslista för 2022. 

§ 7  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hålls preliminärt måndagen den 16 januari. 

Årsmöte hålls söndagen den 19 februari. Handlingar till årsmötet ska vara klara 

senast 5 februari. 

§ 8  Mötets avslutande 

Ordförande Agneta tackade för visat intresse samt för Mayas goda fika och för-

klarade mötet avslutat.  

Vid protokollet  Justeras 

 

Eva Larsson  Agneta Collberg 


