Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
tisdagen den 5/10 2010 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn, Hans
Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup, Carl Oscar Törnros och Gunnar
Winberg. Övriga närvarande: Lennart Johansson och Sören Norrby.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 10-11 och § 11
p 3.

§4

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 8/10 kl. 17.

§5

Föregående mötes protokoll
Sören Norrby väckte frågan om att engagera riksspelmannen Benny Johansson till
ett medlemsmöte eller en brasafton, kanske med ett uruppförande av musicalen
Trekungaslaget på Trälhavet.
Beslut: Presidiet tar hand om ärendet för fortsatt handläggning.

§6

Föregående mötes
protokoll

Bordlagda ärenden
1.
2.

§7

Hans Rockberg har föreslagit vissa åtgärder för att öka antalet aktiva medlemmar.
Beslut: Fortsatt bordläggning.
Gunnar Winberg har föreslagit att senaste tidpunkt för att anmäla ärenden som
skall tas upp på styrelsemöte normalt skall vara en vecka innan mötet.
Beslut: Som huvudregel skall gälla att ärenden som skall tas upp vid styrelsesammanträde skall anmälas till sekreteraren senast en vecka före sammanträdet.

Hur få fler aktiva
medlemmar
Senaste tidpunkt för
att anmäla ärenden
till styrelsemöte

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Inköp av mobiltelefonabonnemang avsett för Vita husets föreståndare.
Telefonnumret är 070-685 29 00.
Beslut: Inköpet godkändes.

Inköp av mobiltelefonabonnemang

Nya ärenden
1.

2.

3.

Utkast till kallelse till höstmötet den 14/11, utkast till verksamhetsplan för 2011
samt utkast till funktionärslista hade bifogats kallelsen. Jörgen Thulstrup
kommenterade dessa handlingar.
Beslut: Kallelse (bilaga 1) och Verksamhetsplan för 2010 (bilaga 2) skickas ut
med nästa Milstolpe. Istopp måndagen den 25/10 kl.13. Jörgen kompletterar
funktionärslistan efter höstmötet och delger denna till berörda.
Jörgen Thulstrup kommenterade ett med kallelsen bifogat utkast till aktivitetsplan.
Beslut: Jörgen uppdaterar aktivitetsplanen och delger denna till berörda inför det
nya verksamhetsåret.
Hans Rockberg kommenterade remisshandlingen ”Strategi för hantering av de
gröna frågorna i Österåkers kommun” samt föredrog ett förslag till yttrande.
Beslut: Hans uppdaterar yttrandet med hänsyn till de synpunkter som framkom
vid överläggningen samt expedierar därefter yttrandet.
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Höstmötet den 14/11

Aktivitetsplan för
2011
Strategi för
hantering av de
gröna frågorna i
Österåkers kommun

4.

5.

§9

Lennart Johansson föreslog montering dels av ett snörasskydd över ingången till
Vita huset, dels en sotarstege på Berggrentorpet.
Beslut: Åtgärderna genomförs. Lennart tar in prisuppgift inför presidiebeslut i
frågan.
Jörgen Thulstrup anmälde behov av inköp av det s.k. officepaketet (kostnad ca
1400 kr) till datorn i Vita husets kontor. Han menade också att en extern hårddisk
(kostnad ca 700 kr) samtidigt borde inköpas för att kunna säkerhetskopiera
informationen i datorn.
Beslut: Jörgen bemyndigas köpa Officepaket 2010 samt en s.k. extern hårddisk
inom en kostnadsram av högst 3000 kr samt att kontakta Leif Svensson för hjälp
med installation av program för säkerhetskopiering.

Vissa byggnadsåtgärder i Ekbacken

Inköp av programvara m.m.

Rapporter
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Ingemar Jansson kommenterade aktuella resultat- och balansräkningar som utsänts
före styrelsemötet. Han nämnde bl.a. att ytterligare en värmepump installerats i
Vita huset till en kostnad av 23 000 kr samt att uthyrningen av Vita huset är en
verksamhet som går mycket bra. Han nämnde vidare att han tecknat ett ettårsavtal
med EON för elleveranser till 53,9 öre/kWh.
Beslut: Rapporten godkänns. Ingemar upprättar förslag till budget för 2011 och
mejlar denna till Hans von Matérn för utsändning med Milstolpen inför höstmötet.
Sven Hugosson meddelade att han återkommer i ärendet.
Gunnar Winberg anmälde att ÖHF nu har tillgång till en arkivlokal dagtid (kl. 08 –
18) på ca 32 m² i Österåkers gymnasiums källare. Det finns tre nycklar varav en
hänger i nyckelskåpet. Totalt finns hyllor för ca 53 hyllmeter. Lokalen är möblerad
men ett arbetsbord och mattor bör tillföras.
Sven Hugosson påpekade att kommunen bör stå för hyran i form av kulturbidrag.
Lennart Johansson meddelade att Vita huset-kommittén haft ett möte den 6/9
varvid bl.a. de frågor som omnämnts under § 9 p 4 diskuterades. Han påtalade
behovet av att vidta åtgärder för att förhindra frysskador i Vita husets och
Berggrentorpets vattenledningar.
Ingemar Jansson tillade att Byggnadskommittén, med Bror Jansson som
sammankallande, haft ett möte samt kommer att träffas i Tingshuset den 14/10.
Beslut: Åt byggnadskommittén och stugfogdarna uppdras att vidta åtgärder för att
förhindra frysskador i Vita huset och Berggrentorpet.
Hans Rockberg orienterade om aktiviteterna under Blå ledens dag den 12/9. Han
ansåg att upplägget i stort sett var bra men deltagandet blev ganska dåligt, utom
vid Tingshuset. Han förordade en utvärdering tillsammans med andra engagerade
föreningar.
Sven Hugosson refererade en rapport från Heather Robertson om Blå leden-dagen.
Han berömde Heather för hennes mycket stora och goda insatser i arrangerandet
av Blå leden-dagen.
Beslut: Redovisningen godkänns. Heather Robinsons rapport läggs till
handlingarna (skr. 94).
Gunnar Winberg redogjorde för läget i skolprojektet ”Vi som vet mest om
Österåker”. Han nämnde att en inbjudan i juni, liksom en påstötning i september
inte fått någon positiv respons. Rektorerna för två friskolor har därefter hört av sig
och läget är nu att sju klasser vill delta i tävlingen. Fyra lärare kommer att
kontaktas för att planera in lektioner. Bra frågor har också kommit in från några
elever. Gunnar avser att göra i ordning följande paket till lärarna:
 Encyclopedia Agaria
 Välkommen till Österåker
 Gamla kalendrar
 Några ÖHF:s småskrifter
 Österåkersbondens förvandling till industriarbetare och tjänsteman
 Gammal Österåkerskarta
Gunnar anmälde vidare att Elisabeth Gunnars sagt sig vara glad åt att arbetet med
tävlingen kommit igång. Hon har även sagt att kommunen kommer att satsa
prispengar.
Gunnar avser att skriva till kommunens rektorer med beskedet att den tidigare
inbjudan till tävlingen tas tillbaka, utom för de sju klasser som nu har anmält att de
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Ekonomi

Träff med
kommunalråden
Arkivet

Vita husetkommittén

Blå leden-dagen

”Vem vet mest …”

7.

8.

9.

10.

11.

§ 10

vill delta.
Beslut: Redovisningen godkänns. Gunnar expedierar brevet till rektorerna.
Lennart Johansson anmälde att ett avfuktningsaggregat nu är installerat i
Tingshuset och att det fungerar mycket bra. Golv och väggar har torkat upp och
tidigare dålig lukt har försvunnit. Han nämnde vidare att yttre arbeten med
renovering av fasader och fönster i kommunens regi i stort sett är genomförda
med gott resultat.
Lennart påpekade behov av att mura igen en spricka i en av skorstenarna
invändigt samt att ta ned ett torrt träd längs Kvarnvägen. Vidare bör en rötskadad
nockstock i Drängstugan åtgärdas.
Beslut: Redovisningen godkänns. Lennart bemyndigas beställa murningsarbetet
på skorstenen. Jörgen Thulstrup kontaktar kommunen (Jonas Norberg ) med
besked att ÖHF anser dels att kommunen skall betala lagningen av skorstenen,
dels att kommunen skall ta bort det torra trädet, dels att takstocken i Drängstugan
behöver åtgärdas.
Sven Hugosson anmälde behov av en överläggning med FixMedia AB (Eva
Jonsson) om gränsdragning och ansvar vid arrangemang i Ekbacken. I det
sammanhanget bör också diskuteras om FixMedia kan ta ansvar för
midsommarfirandet.
Beslut: Åt presidiet uppdras att någon gång i höst med FixMedia ha en
överläggning om ansvarsuppdelning vid arrangemang i Ekbacken.
Lennart Johansson föreslog brandskyddskontroll av ÖHF:s byggnader som ett led i
att minska risken för olyckor. Brandkåren har formulär som stöd för sådan
kontroll.
Beslut: Brandskyddskontroll genomförs enligt Lennarts förslag i Vita huset,
Tingshuset och hembygdsmuseet. Kontrollgruppen skall bestå av Sven Hugosson,
Ingemar Jansson och Lennart Johansson.
Gunnar Winberg nämnde att ÖHF anmält intresse för Wikipedias s.k.
ortportalprojekt. Kommunen kommer att höra av sig när biblioteket har installerat
sig i sina nya lokaler.
Beslut: Ärendet vilar t.v.
Jörgen Thulstrup meddelade att Prevendo den 30/9 kl. 21.30 gjort utryckning efter
en brandindikering i Båtsmanstorpet, vilken dessbättre visade sig vara falsk. En
diskussion om behov av inbrotts- och brandlarm följde.
Beslut: Ingemar Jansson kontaktar Österåkers Lås & Larm och efterhör möjlig
orsak till falsklarmet samt ev. behov av åtgärder. Såväl inbrotts- som brandlarm
behålls.

Tingshuset

Arrangemang i
Ekbacken

Brandskyddskontroll

Wikipedia ortportal

Skrivelser
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.

96.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Angående exploatering av bl.a. ÖstanåIn Gunnar Hafström, förste stiftsWira bruk i Österåkers kommun.
jurist
Yttrande över förslag till program
Ut Kommunen
Östanå, Roslags-Kulla, Wira.
Information och ansökningsblanketter
In Sveriges hembygdsförbund
om bidrag ”Hus med historia”. Ansökan
skall vara inne före 31 oktober.
Beslut: Ingen åtgärd.
Sammanträdesprotokoll 10-09-16.
In Ag Långhundraleden
Bergavägen – en stadsgata.
In Kommunen
Rapport om Blå leden-dagen.
In Heather Robinson
Sveriges hembygdsförbunds
In Sveriges hembygdsförbund
kommentarer till Sverigedemokraternas
kulturpolitik.
”På gång”
In Hans Rockberg

Övriga ärenden
1.

Barbro Svärd orienterade om förberedelserna för medlemsmötet den 13/10. Just nu
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Medlemsmötet den

2.

3.

finns 16 nya medlemmar.
Beslut: Styrelsen deltar och presenterar sig. Gunnar Winberg visar bilder. Barbro
Svärd och Britt Klint ordnar fika.
Jörgen Thulstrup föreslog att dokumentationen av de två utställningarna i
hembygdsmuseet på temat Österåkersbondens förvandling till industriarbetare och
tjänsteman trycks som en ”ÖHF:s småskrift”och skickas ut till föreningens
medlemmar som en stor Milstolpe. Med erforderligt antal överexemplar till
försäljning och information bör upplagan vara 1500 ex. Fyra offerter har intagits.
De ligger i spannet 58.800 -79.500 kr + moms.
I den efterföljande diskussionen konstaterades att det inte är rimligt för ÖHF att ta
en så stor kostnad. Upplagestorleken får också övervägas.
Beslut: Sven Hugosson, med biträde av Jörgen Thulstrup, kontaktar Stellan
Bennich med fråga om möjlighet till sponsring. Carl-Oscar Törnros kontaktar
Göran Oscarsson med motsvarande fråga.
Barbro Svärd ansåg att rutinerna – åtgärder och ansvar - inför medlemsutskick
borde klarläggas och dokumenteras samt att denna information sprids till flera
inom styrelsen. Vad som bl.a. behöver dokumenteras är
 Medlemsregistrering
 Anskaffning av etiketter, kuvert och inbetalningskort
 Tryckning av etiketter
 Kallelse till ”istopp”
 Register över utdelare samt förvarning av utdelare inför ”istopp”
Beslut:
 En arbetsgrupp bestående av Jörgen Thulstrup, Carl-Göran Backgård,
Barbro Svärd, Britt Klint och Ingemar Jansson utarbetar och
dokumenterar rutiner inför utskick.
 Jörgen Thulstrup förvarnar utdelarna inför utskicket den 25/10.
 Ingemar Jansson ordnar successiv övergång från plusgiro- till bankgiro.
 Påminnelser om ej betalda medlemsavgifter görs i decemberutskicket.

§ 11

Bevakningslista (tom)

§ 12

Nästa styrelsemöte

13/10
”Österåkersbondens
förvandling …”

Rutiner för utskick

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2/11 2010 kl. 18.00 i
Hembygdsmuseet. Ingemar Jansson ordnar ”fattighusmat” (kålsoppa m.m.)

§ 13

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.25.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare
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