Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 15 november 2009
Närvarande: 29 personer, se närvarolista enligt bilaga.
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ÖHF:s ordförande Suzanne Hillgren hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Hon
erinrade om att två aktiva medlemmar avlidit sedan senaste medlemsmötet, dels Olle Löfgren i
våras, dels Hans Olovsson för en knapp månad sedan. Hon anbefallde en tyst minut för att minnas
de avlidna kamraterna.
Sven Hugosson valdes till ordförande för årsmötet.
Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare.
Att tillsammans med mötesordföranden justera årsmötets protokoll valdes Åke Strid och Lennart
Johansson.
Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelse till mötet. Dagordningen godkändes.
Under § 13, Övriga frågor, anmäldes fem frågor.
Jörgen Thulstrup anmälde att stadgarna föreskriver att kallelse till medlemsmöte skall ske senast
14 dagar innan mötet. Kallelse skickades ut med Milstolpe nr 5 den 20/10. Mötet beslutade att
godkänna utlysandet av mötet.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2010, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet,
kommenterades av Jörgen Thulstrup. Han pekade bl.a. på att utställningen ”Österåker Då och Nu”
avses dokumenteras i bokform samt att det finns ambitioner att utveckla Ekbacken som stadspark.
Sören Norrby kompletterade med att framhålla att ÖHF:s medverkan i kommunens planering (p 3 i
verksamhetsplanen) måste prioriteras upp. Det finns alltför många exempel på att kommunen inte
tar tillräcklig hänsyn till kulturarvet.
Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgifter för 2010 (oförändrade avgifter), likaledes
utsända med kallelsen, kommenterades av Ingemar Jansson. Han framhöll bl.a. att såväl intäkter
som kostnader för Vita huset räknats upp i förhållande till föregående år.
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter godkändes.
På valberedningens förslag nyvaldes Sven Hugosson till ordförande för 2010-2011.
På valberedningens förslag nyvaldes Gunnar Winberg och omvaldes Ingemar Jansson och Hans
von Matérn som styrelseledamöter för 2010-2011.
På valberedningens förslag omvaldes Jan Carell som revisor för 2010-2011 och nyvaldes BrittMarie Bredberg för 2010 (fyllnadsval). Som revisorssuppleant nyvaldes Britt-Marie Eriksson för
2010-2011 och Margareta Hultman för 2010 (fyllnadsval).
Jörgen Thulstrup anmälde att styrelsen föreslår att årsmötet skall hållas söndagen den 18 april 2010
kl. 13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 21 mars.
Mötet godkände förslaget.
Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner hade inkommit vid motionstidens utgång den 18/10.
Övriga frågor
1. Ingemar Jansson anmälde att han kontaktats av en boupptecknare i Ljungby som
meddelade att Ingeborg Ferngren testamenterat 50 000 kr till ÖHF. Hon var medlem i
ÖHF och blev 98 år. Carl-Göran Backgård redovisade därefter Ingeborg Ferngrens
Österåkersanknytning.
2. Carl-Göran Backgård meddelade att arbete pågår i syfte att i Vita huset arrangera
luciafirade tillsammans med Södra Roslagens släktforskarförening. Tidpunkt kommer att
meddelas på hemsidan och i nästa Milstolpe.
3. Sören Norrby orienterade om det seminarium på temat ”Järnet och Långhundraleden”
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som dagen innan genomfördes i Alceahuset. Det var ett samarrangemang mellan Ag
Långhundraleden, kommunen och ÖHF. De mycket kvalificerade föredragshållarna gav
en exposé över järnhanteringen från forntid och framåt. Några bevis för järnhantering i
anslutning till Långhundraleden eller transporter av järn i större omfattning längs denna
led finns dock inte. Vad som däremot framkom, med anknytning till silverskatten vid
Näs, är att Husby, Tuna, Berga och Näs för ganska exakt 1000 år sedan utgjorde en
centralpunkt, ett administrativt maktcentrum, för kontroll av handel och transporter längs
Långhundraleden. Detta kan bli en av utgångspunkterna för en lokal tematurism.
4. Heather Robertson anmälde avsikten att liksom föregående år tillverka och i Tingshuset
lotta ut ett pepparkakshus. Hon avsåg att i år göra en modell av Tingshuset samt
efterlyste intresserade som skulle kunna hjälpa till.
5. Björn Pålhammar sade sig vara mycket orolig för att fornminnen kommer att förstöras i
samband med exploatering av olika områden. Sören Norrby utvecklade detta, bl.a. med
exempel från hanteringen av ärendet med s.k. förhandsbesked om Domarringsbacken.
§ 16 Mötets avslutande
Avslutande
Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat. Föreningsordföranden Suzanne Hillgren tackade
mötesordföranden för att på ett förtjänstfullt sätt ha lett mötet.
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Efter mötesförhandlingarna togs en kaffepaus, varefter Ulf Johan Tempelman på ett mycket uppskattat sätt berättade om
Österåkersskalden Emil Hagström och sjöng flera av hans visor. Tempelmans framförande öppnade för åhörarna en ny dörr till vår
svenska visskatt, fullt i klass med den vi känner från Dan Andersson.

