Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 14 november 2010
Närvarande: 32 personer, se närvarolista enligt bilaga.
ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Sören Norrby valdes till ordförande för årsmötet.
Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. Att tillsammans med mötesordföranden justera
årsmötets protokoll valdes Bibbi Backgård och Lennart Johansson.
§ 4 Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelse till mötet. Dagordningen godkändes.
Under § 13, Övriga frågor, anmäldes 5 frågor.
§ 5 Jörgen Thulstrup anmälde att stadgarna föreskriver att kallelse till medlemsmöte skall ske senast
14 dagar innan mötet. Datum för höstmötet bestämdes vid årsmötet den 18/4 2010. Kallelse
skickades ut den 25/10. Mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.
§ 6 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet,
kommenterades av Jörgen Thulstrup. Han pekade bl.a. på att ÖHF även 2011 kommer att arrangera
traditionellt valborgsfirande. När det gäller midsommarfirande och Kanalens dag kommer ÖHF att
medverka men kan inte ta något arrangörsansvar. Han betonade också att ÖHF nu har fått en
ändamålsenlig arkivlokal i Österåkers gymnasiums källare. Arkivalier överförs nu successivt dit.
Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgifter för 2011 (oförändrade avgifter), likaledes
utsända med kallelsen, kommenterades av Ingemar Jansson. Han framhöll bl.a. att vi har daterat
upp kostnaderna för underhållet av våra hus samt att vi har budgeterat högre kostnader för
administration.
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter godkändes.
§ 7 På valberedningens förslag nyvaldes Björn Sundman och omvaldes Hans Rockberg, Barbro Svärd,
Jörgen Thulstrup och Carl-Oscar Törnros som styrelseledamöter för 2011-2012.
§ 8 På valberedningens förslag valdes Britt-Marie Bredberg som revisor för 2011-2012. Som
revisorssuppleant omvaldes Sven Jacobsson för 2011-2012.
§ 9 Jörgen Thulstrup anmälde styrelsens beslut att årsmötet skall hållas söndagen den 17 april 2011 kl.
13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 19 mars.
§ 10 Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner hade inkommit vid motionstidens utgång den 16/10.
§ 11 Övriga frågor
1. Bengt Rundquist, som är styrelseledamot i Stockholms läns hembygdsförbund och tillika
förbundets fadder för ÖHF, överlämnade boken Rydbo Saltsjöbad. Mötesordföranden
framförde ÖHF:s stora tack för gåvan.
2. Bengt Rundquist anmälde att han ordnar ”stenkakediscon” och erbjöd sig hålla ett sådant
vid någon av ÖHF:s braskvällar i vår eller i höst. Mötet uppdrog till styrelsen att i
aktivitetsplaneringen ta vara på detta erbjudande.
3. Bengt Rundqvist anmälde ett pågående arbete med de s.k. gröna kilarna, nu aktuellt med
Bogesunds-Angarnskilen. Han inbjöd ÖHF att medverka i detta arbete. Mötesordföranden betonade arbetets stora vikt och utgick från att styrelsen tar sig an frågan.
4. Björn Pålhammar beskrev den s.k. Domarringsbacken och hotet om att bebygga detta
område, som är en del av kulturarvet och som innehåller ett fornminne. Han undrade
över läget i ÖHF:s agerande i denna fråga. ÖHF:s ordförande Sven Hugosson
kommenterade ärendets hantering. Han nämnde att ÖHF i en mycket skarpt formulerad
skrivelse till Förvaltningsrätten överklagat ett länsstyrelsebeslut att avvisa ÖHF:s
överklagande av förhandsbesked om bygglov på Domarringsbacken.
5. Björn Pålhammar pekade på omorganisationen av kommunförvaltningen där en mycket
stor Samhällsbyggnadsnämnd inrättats. Han menade att ÖHF aktivt och tidigt i
processerna måste försöka få ett inflytande så att kulturarvsfrågorna inte schabblas bort.
Mötesordföranden utgick från att detta blir en viktig fråga för styrelsen.
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§ 12 Mötets avslutande
Avslutande
Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat. Föreningsordföranden Sven Hugosson tackade
mötesordföranden för att på ett förtjänstfullt sätt ha lett mötet.
Förteckning över bilagor:
1. Närvarolista (endast till originalprotokollet)
2. Valberedningens undertecknade förslag (endast till originalprotokollet)

Vid protokollet:

Jörgen Thulstrup
Mötessekreterare

Bibbi Backgård
Justerare

Justeras:

Sören Norrby
Mötesordförande

Lennart Johansson
Justerare

Efter mötesförhandlingarna togs en kaffepaus, varefter Hans Rockberg på ett uppskattat sätt kåserade till ett nostalgiskt
bildspel om Täljö.

