Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
tisdagen den 7/9 2010 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Katrin Göpel (del av tiden), Sven Hugosson, Ingemar
Jansson, Hans von Matérn, Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup, Carl
Oscar Törnros (del av tiden) och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart
Johansson och Sören Norrby.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 14 och 15 samt
§ 11 p 6 och 7.

§4

Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§4

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 10/9 kl. 17.

§5

Bordlagda ärenden (inga)

§6

Beslut som presidiet fattat (inga)

§7

Nya ärenden
1.

Sven Hugosson meddelade att Marie-Louise Berthels önskar lämna uppdraget som
föreståndare för Vita Huset. Överläggningar pågår om att finna en efterträdare.
Beslut: Sven Hugosson fortsätter kontakterna i ärendet med sikte på ett byte vid
kommande årsskifte.
Principer för uthyrning av Vita huset diskuterades, bl.a. hyressättning och
gratisdisposition i form av sponsring. Enighet rådde om att det skall finnas en
hyrestaxa och att denna kan vara differentierad.
Beslut: En utredning, bestående av Gunnar Winberg, Carl-Oscar Törnros och
Ingemar Jansson, tillsätts med uppgift att lägga fram förslag till principer för
uthyrning av Vita huset.
Möbleringen i Vita huset diskuterades, bl.a. hur det inre rummet i bottenvåningen
bör möbleras.
Beslut: Hans von Matérn utarbetar ett förslag.

Uthyrning av Vita
huset

2.

Katrin Göpel anmälde att det till följd av ny styrelse för Ljusterö
hembygdsförening ännu inte finns något besked om ett svarsbesök vid ÖHF.
Beslut: Svarsbesöket för Ljusterö hembygdsförening skjuts på framtiden. Det
tilltänkta besöket den 11/9 inställs.

Utbyte med
Ljusterö
hembygdsförening

3.

Gunnar Winberg föreslog ett möte med kommunalråden, snarast efter valet, med
syftet att diskutera kultur- och kulturarvsfrågor.
Beslut: Åt presidiet uppdras att hitta en tidpunkt för träff med kommunalråden.

Möte med
kommunalråden
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4.

Gunnar Winberg refererade samtal med Elena Legkiy om önskemål att kunna
disponera Vita huset för barnverksamhet lördagar och söndagar.
Beslut: Åt Carl-Oscar Törnros uppdras att kontakta Legkiy med negativt besked.

Uthyrning av Vita
huset till Elena
Legkiy

5.

Jörgen Thulstrup föreslog ett presidiemöte i vecka 38 för överläggning om bl.a.
organisations- och arbetsformer samt aktivitetsplanering för 2011.
Beslut: Presidiet träffas den 22/9 kl. 09.00 i Vita huset för överläggning om
organisation, arbetsformer och aktivitetsplanering.

AU-möte om org.
och arbetsformer

§8

Rapporter
1.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. I anslutning därtill
diskuterades förra årets höga elräkningar. Ingemar anmälde att inköp skett av
förbrukningsmateriel till Vita huset, högtalarutrustning, en mobil elcentral till
dansbanan och en ny matta i Vita husets hall. Han anmälde vidare att golvet i Vita
huset renoverats.
Beslut: Redovisningen godkändes liksom de gjorda inköpen. Åt Ingemar Jansson
uppdras att undersöka om det kan vara fördelaktigt att teckna fastpriskontrakt för
elen samt, om så är fallet, teckna sådant avtal.

Ekonomi

2.

Sören Norrby gav med stöd av ett utdelat papper en lägesrapport om Kvisslingbytorpet. Han sa bl.a. att Riksbyggen genomfört en rad åtgärder för att skydda torpet
och för att förbereda renovering in- och utvändigt. En utförlig antikvarisk
förundersökning har gjorts, av Claes Reichmann, som underlag för en rambeskrivning, vilken ännu inte är klar. Riksbyggen fortsätter nu med åtgärder för att med
stöd av rambeskrivningen genomföra renoveringen. Utgångspunkten har hittills
varit att ÖHF skall överta en färdigrenoverad fastighet för att kunna hyra ut denna.
Härefter följde en livlig diskussion om bl.a. olika upplåtelseformer och därmed
förbundna risker.
Beslut: Redovisningen godkändes. Kontakterna med Riksbyggen skall fortsätta
med syftet att få torpet färdigrenoverat och i ett skick så att det går att hyra ut.
Någon ställning till upplåtelseformen behöver inte tas nu utan kan anstå tills vidare.
I en överläggning om upplåtelseformen behöver kommunen involveras.

Kvisslingbytorpet

3.

Gunnar Winberg anmälde att programmet ”Önska i P 2” den 21/6 i sin helhet
bestod av önskemål från ÖHF:s styrelse. Gunnar delade ut en CD-skiva till var och
en med det inspelade programmet.

Önska i P 2

4.

Lennart Johansson redogjorde för en rad reparationsåtgärder som i sommar i
kommunens regi vidtagits på Tingshuset, bl.a. lagat yttertaket, bytt visst taktegel
och monterat en takstege. Sotning och eldstadsbesiktning har genomförts. De två
kakelugnarna behöver åtgärdas för att kunna godkännas. Däremot är eldning
tillåten i eldstaden i köket.
Lennart anförde vidare att det i Drängstugans tak finns ett läckage som har medfört
viss röta i en av takbjälkarna. Detta behöver anmälas till fastighetsägaren
kommunen.
Jörgen Thulstrup meddelade att ett avfuktningsaggregat inköpts för 1795 kr. Det
skall installeras i bottenvåningen på Tingshuset (styrelsebeslut 1/6-10 § 9 p 2).
Jörgen Thulstrup meddelade vidare att han den 1/9 haft en ny kontakt med
kommunen (Jonas Norberg) angående kontrakt för Tingshuset. Norberg meddelade
då att han per e-post återkommer med ett kontraktsförslag.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup visade korrektur på ett samlat dokument innefattande de båda
utställningarna i hembygdsmuseet på temat Österåkersbondens förvandling till
industriarbetare och tjänsteman. Han föreslog att dokumentet trycks för att ingå i
serien ÖHF:s småskrifter.
Gunnar Winberg föreslog tryckning av ”Encyclopedia Agaria”, ett uppslagsverk
om Österåker.
Beslut: Åt Gunnar Winberg, Hans von Matérn och Jörgen Thulstrup uppdras att
arbeta vidare med de två projekten med syftet att de skall kunna ingå i serien
ÖHF:s småskrifter.

Tingshuset

5.
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Kopiering/tryck av
”Österåkersbondens förvandling …” och
”Encyclopedia
Agaria”

6.

Gunnar Winberg redovisade läget i arkivfrågan. Det är snart inflyttningsklart i
lokalen i Bergagymnasiets källare.
Beslut: En ”Arkivflyttgrupp” bestående av Jörgen Thulstrup, Gunnar Winberg,
Carl-Oscar Törnros, Carl Göran Backgård och Lennart Johansson tillsätts.

Arkivfrågan

7.

Sven Hugosson anmälde att det med stöd av en s.k. ortportal i Wikipedia finns
möjlighet att komma ut med information om vår verksamhet.
Beslut: Idén med en ortportal i Wikipedia utvecklas vidare av Gunnar Winberg.
Leif Svensson bör medverka i arbetet.

Ortportal
Wikipedia

8.

Hans Rockberg redogjorde för utfärden ”Trälhavet runt” med m/s Rödlöga den
15/8 med 69 deltagare från ÖHF, Vaxholms och Täbys hembygdsföreningar.
Temat för sjöturen var att belysa områdets historiska betydelse. Arrangemanget
blev lyckat och gav mersmak, bl.a. vill Vaxholms hembygdsförening fördjupa
samarbetet.

Trälhavet runt

9.

Gunnar Winberg anmälde att han fått mycket dålig respons på brevet i våras till
kommunens rektorer med erbjudandet om att för 4:de-klassare ordna frågesporten
”Vem vet mest om Österåker”. Ett ytterligare brev den 3/9, via Elisabeth
Johansson, har ännu inte fått något enda svar.
Beslut: Gunnar Winberg kontaktar Elisabeth Johansson med besked att vi måste
har svar om ”Vem vet mest …” senast den 1/10.

”Vem vet mest…”

10.

Gunnar Winberg meddelade att Åkersberga skänkt ett stort antal foton + ett
förvaringsskåp till ÖHF. Fotokommittén kommer att gå igenom materialet och
sortera ut och arkivera det som är intressant.

Fotodonation från
Åkersberga
bibliotek

11.

Hans Rockberg orienterade om Kanalens dag den 29/8. Han menade att
genomförandet från ÖHF:s sida fungerat relativt bra, trots att det krävdes en hel del
improvisationer. Något kontrakt med FixMedia om arrangemanget har inte funnits
vilket lett oklarheter och kontroverser. Därutöver har inkoppling skett på elnätet på
ett sätt som varit direkt olagligt och som medfört strömbortfall för både ÖHF:s och
Mobergstorpets frysar så att en icke obetydlig mängd glass och korv fått kasseras.
Beslut: Ordföranden kontaktar FixMedia för en överläggning om erfarenheter från
Kanalens dag samt diskussion om framtida samarbete i denna fråga.

Kanalens dag

12.

Hans Rockberg refererade programmet för Blå Ledens dag den 12/9. Heather
Robertson har varit drivande i arbetet med ÖHF:s arrangemang.

Blå ledens dag

13.

Enligt styrelsebeslut 100302 § 10 p 1 skall rikttidpunkten för byte av tema för den
tillfälliga utställningen i hembygdsmuseet vara 1/11 2010. Det nya temat skall vara
Långhundraleden. Jörgen Thulstrup meddelade att han haft kontakt med Jan
Wirstad som är den som skall leda arbetet. Han meddelade att tidpunkten måste
senareläggas till följd av pågående arbete med en bok om Långhundraleden.
Beslut: Tidpunkten för byte av tema för den tillfälliga utställningen i
hembygdsmuseet hålls tills vidare öppen.

Byte av utställning i
hembygdsmuseet

14.

Sven Hugosson anmälde att Bror Jansson är beredd att leda ÖHF:s
byggnadskommitté med uppgift att klarlägga behov av underhållsåtgärder samt
inrikta och initiera sådana åtgärder.
Beslut: En Byggnadskommitté bildas. Kommittén består av Bror Jansson
(sammankallande), Ingemar Jansson och Lennart Johansson. Helene Brunnström
bör kontaktas med fråga om medverkan. Likaså bör Cecilia Pantzar från länsmuseet
kontaktas.

Byggnadskommitté

15.

Jörgen Thulstrup anmälde att två braskvällar inbokats i höst, dels den 21/10 med
rubriken ”Kultur i Österåker” med Carl-Oscar Törnros som föredragshållare, dels
den 18/11 med rubriken ”Stockholm i ruiner – bilder från 1960- och 1970-talen”
med Dag Unevik som föredragshållare.
Program för höstmötet är ännu inte bestämt.
Hans Rockberg meddelade att en lördagspromenad i Täljö äger rum den 18/9.

Höstens program
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Samling vid Täljö station kl. 13.
Beslut: Hans Rockberg undersöker möjligheten att vid höstmötet visa ”nostalgiskt
bildspel om Täljö”

§9

Skrivelser
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.

81.
82.

83.
84.

85.
86.
87.
88.

§ 10

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
71. Yttrande över Förslag till program
Ut Kommunen
för Säbyviken.
Yttrande över Förslag till detaljplan
Ut Kommunen
Österskärs handel.
Hembygdens Helg på Historiska Museet In Sveriges hembygdsförbund
23-24 oktober. Info Hus med historia.
Tack för protokoll samt info om ny
In Ljusterö HF/Ragnhild Elmén
styrelse.
Protokoll från 1976 gällande öbornas rätt In Marianne Fröblom
att komma in till fastlandet när
Skärgårdsstad var på planeringsstadiet.
Info om tillstånd till bilutställning i
In Kommunen
Ekbacken 3/7.
Info om kurser hösten 2010.
In Arbetslivsmuseernas
Samarbetsråd
Begäran om redovisning av
In STIM
musikarrangemang.
Trafikplan 2010 för Österåker.
In Kommunen
Program för Östanå, Roslagskulla och
In Kommunen
Wira.
Hans Rockberg redogjorde för förslaget
samt redovisade ett utkast till kritiskt
yttrande.
Beslut: Yttrandet godkändes.
Program för Storhagens gård.
In Kommunen
”Öppet för alla” om tillgänglighet på
In Stockholms läns
museer och hembygdsgårdar av Gunnar
hembygdsförbund.
Häger.
Tack för uppvaktning.
In Märta Lindersson
Begäran om redovisning av ”Energi i
In Energimyndigheten
lokaler”.
Beslut: Ingemar Jansson skriver och
skickar före den 17/9 in ett allmänt hållet
svar som poängterar våra kulturbyggnaders speciella karaktär från
energisynpunkt.
Planprogram Storhagens gård – yttrade.
Yttrande över förslag till Trafikplan
2010.
Protokoll från sammanträde 10 05 27
Remiss av förslag till Strategi för
hantering av de gröna frågorna i
kommunen.

Ut
Ut

Kommunen
Kommunen

In
In

Ag Långhundraleden
Kommunen

Övriga ärenden
1.

2.

Jörgen Thulstrup anmälde ett reklamerbjudande från Ekubi AB/Uffen Redhe till en
träff den 23 sept. där konsulten Redhe offererar råd om hur en ideell förening kan
öka sina inkomster.
Beslut: Jörgen Thulstrup kontaktar Uffen Redhe med besked att ÖHF tackar nej
till erbjudandet.
Sven Hugosson anmälde läget i kontakterna med Odd Fellows inför ett ev.
hyreskontrakt.
Beslut: Sven Hugosson återkommer i ärendet.
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Inbjudan till möte
med Ekubi AB

Hyresavtal för Odd
Fellows

3.

4.

5.

6.

7.

Hans Rockberg har tidigare föreslagit en överläggning på temat ”hur få fler aktiva”
med utgångspunkt i deltagarförteckningen för Långhundraledsresan i våras.
Beslut: Frågan bordläggs.
Gunnar Winberg föreslog att en deadline bestäms för när ärenden senast får
anmälas inför ett styrelsemöte. En vecka innan mötet, d.v.s. när kallelse normalt
skickas ut, bör vara en sådan deadline.
Beslut: Frågan bordläggs.
Gunnar Winberg anmälde att han kontaktas av Tage Ohlsson angående
omhändertagande av en s.k. rotekista.
Beslut: Med hänsyn till av ÖHF redan har rotekistor tackar ÖHF nej till
erbjudandet. Gunnar Winberg meddelar detta till Tage Ohlsson.
Barbro Svärd meddelade att ÖHF sedan förra hösten fått ca 30 nya medlemmar.
Informationsmöte för dessa hålls den 13/10 kl. 19.
Beslut: Styrelsen deltar och presenterar sig. Gunnar Winberg visar bilder. Kaffe
med dopp serveras.
Sven Hugosson anmälde att riksspelmannen Benny Johansson skulle kunna
kontaktas för medverkan vid medlemsmöte eller braskväll.
Beslut: Presidiet tar hand om frågan.

§ 11

Bevakningslista (tom)

§ 12

Nästa styrelsemöte

Hur få fler aktiva?

Presstopp för
ärenden till styrelsemöte
Rotekista

Möte för nya
medlemmar

Riksspelman

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5/10 2010 kl. 18.00 i Vita Huset.
Barbro Svärd svarar för kaffet.

§ 13

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 21.35

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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