Protokoll fört vid styrelsemöte nr 11
tisdagen den 7/12 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 och Gunnar Winberg. Övriga
närvarande: Björn Sundman, Lennart Johansson och Heather Robertson. Anmält
förhinder: Carl-Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 5 – 7, § 9 p 5
och § 11 p 3 – 9.

§4

Föregående mötes
protokoll

Föregående mötes protokoll
Inga frågor förelåg.
Beslut: Protokollet läggs till handlingarna.

§5

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 10/12 kl. 16.

§6

Bordlagda ärenden
1.

2.

Jörgen Thulstrup kommenterade en till kallelsen bifogad PM med förslag till
fördelning av ansvaret för information om våra aktiviteter ut till medlemmar och
allmänhet. I den efterföljande diskussionen godtogs med två förändringar vad som
i PM sägs om ansvar för informationsspridning till medlemmarna, dels att den som
har ansvaret för en aktivitet inte nödvändigtvis skall ha ansvar för kringverksamhet
som t.ex. kaffekokning, dels att i programkommitténs ansvar skall ingå att beakta
möjligheterna att återanvända information och kunskaper från olika aktiviteter
också för andra ändamål än det ursprungliga. Vidare bör ansträngningar göras för
att utse någon person eller grupp som ansvarig för kringverksamheten, främst i
samband med brasaftnar.
Beslut: Sekreteraren överarbetar PM Aktiviteter och informationsspridning i
enlighet med de synpunkter som framförts vid överläggningen. PM fastställs som
grund för arbetet med informationsspridning. PM bifogas protokollet som bilaga 1.
Sven Hugosson refererade tidigare diskussion och tillade att det nu görs en
rekryteringsdrive i Milstolpen, på hemsidan och på anslagstavlan i centrum. I den
efterföljande diskussionen framkom att de uppgifter som rekryteringsinsatserna i
första hand bör syfta till att bemanna är:
1) Ansvar och medverkan i kringverksamheter, närmast kaffekokning vid
brasaftnar.
2) Medverkan i av kommunen lett nationaldagsfirande.
3) Medverkan i av kommunen lett midsommarfirande.
4) Medverkan i av FixMedia arrangerad Kanalens dag.
5) Rundtur i Österåker med nyinflyttade.
6) Ökad bemanning i byggänget.
Beslut: Styrelsens medlemmar uppmanas att fundera vidare på hur rekryteringsarbetet bör drivas vidare samt att ta kontakter för att rekrytera fler aktiva. Ärendet
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Förbättrad
information om
ÖHF:s aktiviteter

Hur få fler aktiva

tas upp igen vid ett kommande styrelsemöte.

§7

Beslut som presidiet fattat
1.

2.

3.

§8

Jörgen Thulstrup meddelade att presidiet diskuterat upplagan för ”Österåkersbondens förvandling …” och funnit att den inte gratis bör skickas ut till alla
medlemmar. Upplagan bör därför minskas från ursprungligen tänkta 1300 ex till
300 ex vilket innebär att tryckkostnaderna, med sponsorinsatser, blir hanterbara. I
den efterföljande överläggningen framkom att 300 ex är för lite. Upplagan bör
ökas till 500 ex sedan det nu står klart att kommunen, Företagarföreningen och
LRF i Roslagen bidrar med sammanlagt 13 000 kr till tryckningen.
Beslut: ”Österåkersbondens förvandling …” trycks i 500 ex. Jörgen Thulstrup
administrerar i samverkan med Carl-Oscar Törnros tryckningen. Ingemar Jansson
fakturerar sponsorerna.
Gunnar Winberg meddelade att Henry Olson skrivit en intressant historik över
gruvbrytningen i Österåker under 250 år. Människor och deras arbete i främst
Härsbackagruvorna lyfts fram. Skriften, som är på drygt 100 A 4-sidor, innehåller
flera för ÖHF okända foton. Gunnar meddelade vidare att han och Jörgen
Thulstrup träffat Henry och diskuterat möjligheten att, efter visst
redigeringsarbete, trycka historiken och ge ut den i serien ÖHF:s småskrifter.
Henry var positiv till detta. Presidiet har bedömt materialet vara intressant och
därför beslutat om att gå vidare med projektet.
Beslut: Presidiebeslutet om Härsbackagruvornas historik godkändes.
Sven Hugosson meddelade att ÖHF tecknat årsprenumeration på tidningen
Antydan, som har kultur- och kulturvårdsprofil, till ett pris av 230 kr.
Beslut: Åtgärden godkändes.

Tryckning av
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Redigering och
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tidningen Antydan

Nya ärenden
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

§9

Aktivitetsplan för 2011 – som underlag för fortsatt planering – hade bifogats
kallelsen. Vissa kompletteringar i planen diskuterades, bl.a. möjligheten till en
vandring i Rydbo Saltsjöbad.
Beslut: Sekreteraren kompletterar aktivitetsplanen med ledning av överläggningen
samt bifogar planen till protokollet (bilaga 2).
Plan för styrelsemöten 2011 hade bifogats kallelsen.
Beslut: Planen godkändes och bifogas protokollet (bilaga 3).
Sven Hugosson beskrev avtalsläget för Slöjdgillet i Tingshuset, dels måste en
upplupen elkostnad på 15 000 kr regleras, dels måste ett hyresavtal förhandlas
fram. Principen måste vara en huvudsaklig enhetlighet i hur kontrakten för våra
hyresgäster utformas.
Beslut: Ett avtal skall förhandlas fram med Österåkers slöjdgille som innebär en
rimlig fördelning av elkostnaden mellan Gillet och ÖHF och som täcker ÖHF:s
underhållskostnader. Åt Byggteamet uppdras att ta fram beräkningsunderlag för
underhållskostnader för ÖHF:s olika fastigheter.
Utkast till avtal med ny föreståndare för Vita huset hade bifogats kallelsen.
Beslut: Avtalet godkändes.
Björn Sundman föreslog att ÖHF någon gång varje år guidar nya kommuninvånare
vid en rundtur i Österåker.
Beslut: Åt Björn Sundman uppdras att närmare utforma hur ett sådant
rundtursprogram kan realiseras.
Björn Sundman nämnde att slussen i Åkers kanal (nya slussportarna) om två år
fyller 100 år, vilket bör uppmärksammas. Möjligheterna att förse slussen med el
och att därigenom kunna modernisera hanteringen bör undersökas, liksom
möjligheten att ordna ett kafé på slussholmen.
Beslut: Frågan bör övervägas vidare.
Björn Sundman föreslog att möjligheterna till en permanent bro över kanalen till
Ekbacken bör undersökas. I den följande diskussionen pekades på att en
permanent bro också skulle innebära nackdelar.
Beslut: Frågan bör övervägas vidare.

Aktivitetsplan för
2011

Plan för styrelsemöten 2011
Avtal med Slöjdgillet om Tingshuset

Avtal föreståndare
för Vita huset.
Rundtur med nya
kommuninvånare

Slussen 100 år

Bro över kanalen vid
Ekbacken

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade resultat- och balansrapporter som innan mötet
sänts ut med epost. Mötet konstaterade att ekonomin är i god ordning.
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Ekonomi

2.

3.

4.

5.

§ 10

Beslut: Rapporten godkändes.
Hans Rockberg rapporterade från Länsmuseets träff på temat ”Det gröna
kulturarvet”, vilken till stor del bestod av ett erfarenhetsutbyte mellan kultur- och
naturföreträdare. Under träffen hade Hans berättat om vad som i Österåker händer
inom området, bl.a. hotet mot kulturmiljön t.ex. i Östanå. Hans nämnde vidare att
Vallentuna ordnat en kulturstig om fornlämningar i centrum.
Beslut: Rapporten godkändes.
Jörgen Thulstrup kommenterade den sammanställning över ÖHF:s funktionärer för
2011 som bifogats kallelsen.
Beslut: Sammanställningen bifogas protokollet som bilaga 4.
Gunnar Winberg rapporterade att han med biträde av Sven Hugosson, Barbro
Svärd och Jörgen Thulstrup hållit lektioner vid 12 tillfällen i olika skolor. Han
nämnde vidare att han och Jörgen varit närvarande vid Solna hembygdsförenings
final i motsvarande tävling. Gunnar har utarbetat en skiss till fortsatt arbete jämte
ett utkast till frågor. Kvalificeringsomgången förutsätts äga rum första veckan i
april och finalen i Alceasalen i början av maj.
Beslut: Rapporten godkändes.
Hans von Matérn anmälde orsaken till att den senaste stora Milstolpen inte kunde
skickas ut med kallelsen till höstmötet. Den var i stället med i utskicket den 6/12.
Han rapporterade att planer finns om innehållet i följande två stora Milstolpar, dels
artiklar om konstnärsprofiler i Österåker, dels om slotten i Österåker, främst
Margretelund. Han nämnde vidare att redaktionskommittén träffas den 20/1 samt
att nytryck kommer att ske av informationsfoldrar.
Beslut: Rapporten godkändes. Vid varje styrelsemöte skall rapport om Milstolpen
ingå i agendan.

Länsmuseets träff
om det gröna kulturarvet

ÖHF:s funktionärer
2011
Tävlingen ”Vi vet
mest om Österåker”

Skrivelser
105.
106.

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Yttrande över förslag till TrädgårdsUt Kommunen
mästeriet.
Redovisning av ÖHF:s historia
Ut Sveriges hembygdsförbund
(Milstolpar om 40-, 50 och 60-årsjubileerna).
Manual för presskontakter.
In Sveriges hembygdsförbund
Sveriges hembygdsförbunds grundsyn.
In Sveriges hembygdsförbund
Överklagande av beslut av
Ut Förvaltningsrätten
Länsstyrelsen.
Meddelande att överklagande inkommit In Förvaltningsrätten i Stockholm
i rätt tid.
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Bergavägen 35-37.
Inbjudan till utbildning i
In Ann Pettersson/SLH
hembygdsturism.
Information om förenklad delgivning.
In Förvaltningsrätten i Stockholm
Protokoll från sammanträde 101111.
In AG Långhundraleden

Övriga ärenden
1.

2.

3.

Gunnar Winberg meddelade att det finns tre nycklar till det nya arkivet av vilka
hans själv och Carl-Göran Backgård har var sin. En nyckel finns i nyckelskåpet i
kontoret. Vi borde ha fler men får inte tillstånd till detta. Nycklarna får heller inte
kopieras. Det är därför viktigt att den som lånar nyckel i skåpet kvitterar denna och
återlämnar den utan dröjsmål.
Beslut: Styrelsen understryker vikten av att förrådsnyckeln kvitteras vid lån och
efter användning återlämnas utan dröjsmål.
Hans Rockberg kommenterade den inbjudan till kurs i hembygdsturism som
inkommit från Länsförbundet (skr. 112).
Beslut: Hans Rockberg bemyndigas att anmäla sig själv och ytterligare deltagare
till Länsförbundets kurs i hembygdsturism om det finns tillräckligt deltagarintresse.
Sven Hugosson refererade till mail från Ove Barrén med förfrågan om ÖHF:s
intresse för den s.k. slussvaktarbostaden. Sven menade att husen på fastigheten är
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Nyckel till arkivet

Inbjudan till kurs i
hembygdsturism

Slussvaktarbostaden

4.

5.

6.

7.
8.
9.

kulturhistoriskt värdefulla och att ÖHF borde anmäla intresse för förvaltning av
dessa under förutsättning att de först rustas upp till ”uthyrningsbart skick”. Den
efterföljande diskussionen indikerade att bostaden är i mycket dåligt skick medan
förrådet inte är lika illa däran.
Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att till kommunen anmäla ÖHF:s intresse för
att förvalta slussvaktsbostaden under förutsättning att den först rustas upp.
Jörgen Thulstrup anmälde att Länsförbundet i ett mail pekat på möjligheten att med
stöd av den s.k. jobb- och utvecklingsgarantin få arbetskraftsförstärkning.
Förbundet svarar för ”det administrativa” och föreningarna ”lånar” den sökande
långtidsarbetslöse av förbundet.
Beslut: Gunnar Wiberg anmäler till Länsförbundet att ÖHF är intresserad av att få
arbetskraftsförstärkning på de förutsättningar som Länsförbundet beskriver i sitt
mail. Arbetet gäller skanning av foton samt andra sysslor i det nya arkivet.
Jörgen Thulstrup anmälde att Länsförbundet i ett mail pekat på möjligheten att
intresserade föreningar kan få extra marknadsföring i samband med Turistmässan
TUR 2011 i Göteborg den 24-27 mars.
Beslut: Den offererade möjligheten till exposition vid TUR 2011 i Göteborg
utnyttjas inte.
Sven Hugosson anmälde en fråga per epost från Länsförbundet om ÖHF gav rabatt
till sina medlemmar när dessa hyr föreningens lokaler.
Beslut: Sekreteraren meddelar Länsförbundet att ÖHF normalt inte lämnar
medlemmar rabatt vid uthyrning av lokaler.
Hans Rockberg föreslog inköp av boken Skirhults historia.
Beslut: Skirhults historia inköps i 2 ex.
Lennart Johansson anmälde behov att byta ut ett trasigt elelement i Tingshuset.
Beslut: Ny elradiator till Tingshuset inköps.
Lennart Johansson föreslog att en anslagstavla sätts upp vid hembygdsmuseets
entré. Den bör ha en utformning som harmonierar med den forna tavlan med
fattigbössan.
Beslut: En anslagstavla enligt förslaget sätts upp vid Hembygdsmuseet. Lennart
Johansson kontaktar Hans Edberg med förfrågan om han kan tillverka en sådan
tavla.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Ev. arbetskraftsförstärkning

Marknadsföring vid
Turistmässan 2011

Ev. hyresrabatt till
medlemmar

Inköp av boken
Skirhults historia
Nytt elelement till
Tingshuset
Anslagstavla vid
hembygdsmuseet.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/1 2011 kl. 18.00 i Vita Huset.
Barbro Svärd svarar för kaffet.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.38.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare
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