Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1
tisdagen den 4/1 2011 med början kl. 18.05
i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

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

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 3, § 9 p 13 och
§ 11 p 3 och 4.

§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 Björn Sundman.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 7/1 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

2.

3.

§9

Barbro Svärd anmälde att listan över gratisutskick av Milstolpen innehåller vissa
inaktuella uppgifter och därför bör revideras.
Beslut: Barbro Svärd, Gunnar Winberg och Jörgen Thulstrup bearbetar listan över
gratisutskick före nästa utskick av Milstolpen.
Hans Rockberg erinrade om tidigare diskussion att via radiomediet lyfta fram
hembygdsfrågor men att det sedan inte hänt särskilt mycket. Han nämnde att Anita
Robertsson vid Radio Österåker är beredd att göra inslag med kulturarvsprofil.
Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att utveckla kontakterna med Radio Österåker i
syfte att få till stånd program med hembygds-/kulturavsprofil. Anita Robertsson
inbjuds till nästa styrelsemöte för en överläggning i frågan.

Översyn av lista över
gratisutskick

Jörgen Thulstrup anmälde ett förslag från Länsförbundets kontaktperson Bengt
Rundquist att ÖHF utser en kontaktperson till projektet Angarns- och
Bogesundskilarna. Han refererade även ett av Hans Rockberg vidarebefordrat mail
från Naturskyddsföreningen Österåkers ordförande Kinna Lundin med
motsvarande förslag.
Beslut: Sören Norrby och Hans Rockberg utses till kontaktpersoner i projektet
Angarns- och Bogesundskilarna.

Kontaktperson
AngarnsBogesundskilarna

Hembygdsprogram i
Radio Österåker

Rapporter
1.
2.

Sven Hugosson anmälde, i kassörens frånvaro, att det inte finns något nytt att
rapportera om föreningens ekonomi.
Jörgen Thulstrup meddelade dels att kommunen, Företagarna Österåker och LRF
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Ekonomi
Tryckning av

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

sponsrar tryckningen av ”Österåkersbondens förvandling …” med tillhopa 13 000
kr, dels att tryckning av 500 ex beställts till ett offererat pris på 14 500 kr.
Beslut: Rapporten godkändes.
Lennart Johansson anmälde att skorstensarbetena i Tingshuset är klara. Besiktning
och proveldning har utförts. Det som återstår är invändning kalkning av en
murstock, ett arbete som Lennart själv utför. Han nämnde vidare att de två nedre
väggstockarna i Drängstugan är ruttna och måste bytas ut.
Beslut: Byte av väggstockar i Drängstugan skall aktualiseras till våren.
Jörgen Thulstrup meddelade att hittills inkommit anmälan från 20 medlemmar om
felaktiga almanackor. Felfria exemplar har skickats ut med post till en kostnad av
400 kr. Hans Rockberg redogjorde för de kontakter han haft med tryckeriet i
frågan.
Beslut: Hans Rockberg underhandlar med tryckeriet om lämplig ersättning till
ÖHF som kompensation för det inträffade.
Lennart Johansson beskrev de arbeten som vidtagits i Vita huset för att förhindra
upprepning av de frysskador som förra vintern uppstod i vattenförsörjningen till
köket. Han nämnde vidare att elementen på toaletterna nu alltid är på. De
strömförsörjs inte längre över den centrala termostaten.
Beslut: Rapporten godkändes.
Sven Hugosson redogjorde för en kontakt med Sool Media föranledd av att
”Välkommen till Österåker” inte har någon referens till ett flertal bilder som har
ÖHF som ursprung. Inte heller finns där utlovad ¼-sida med fakta om ÖHF. Sool
Media har både muntligt och skriftligt bett om ursäkt.
I den efterföljande diskussionen påpekades att kommunens tidning Österåker
också bör innehålla en faktaruta om ÖHF.
Beslut: Sven Hugosson, Gunnar Winberg och Jörgen Thulstrup deltar i möte om
samverkansfrågor med Fix Media den 12/1 kl. 14. Plats: Sågvägen 19.
Carl-Oscar Törnros med hjälp av Björn Sundman förser kommunens tidning
Österåker med underlag till faktaruta om ÖHF.
Sven Hugosson anmälde att han och Carl-Oscar Törnros träffar kommunalrådet
Michaela Fletcher-Sjöman den 12/1 för en överläggning om uppläggningen av
nationaldagsfirandet.
Gunnar Winberg refererade ett brev till de närmast inblandade och till Elisabeth
Gunnars om att förutsättningarna för det fortsatta arbetet med frågetävlingen, bl.a.
datum för finalen, nu måste läggas fast. Ett antal möten om allt det praktiska
behövs i närtid. Han kommenterade även ett brev till rektorerna.
Beslut: Rapporten godkändes.
Hans Rockberg anmälde att det inte varit möjligt att delta i den kurs i hembygdsturism i Västerås som anhängiggjordes vid förra styrelsemötet (§ 11 p 2). Han
nämnde att Långhundraledsgruppen borde kunna åstadkomma något slags paket
lämpat för kulturturism.
Sören Norrby nämnde ett möte i Norrtälje den 12/1, i vilket han avser delta, där
frågan om att berörda kommuner, bl.a. Österåker, skall bilda ett gemensamt bolag
för ”Destination Roslagen” kommer att diskuteras.
Beslut: Rapporten godkändes.
Gunnar Winberg anmälde att ÖHF:s hyra till Armada för arkivet inte är utklarad.
Inte heller vem som skottar snö i trappan ned till arkivet. Vidare anmälde Gunnar
behov av extern hjälp för att flytta skåp till arkivlokalen.
Beslut: Gunnar Winberg bemyndigas dels kontakta kommunen och Armada
angående hyreskostnaden för arkivet samt snöröjning, dels Christer Munthe vid
Österåkers gymnasium angående flyttning av skåp.
Gunnar Winberg orienterade om att han till länsförbundet anmält behov av
arbetskraftsförstärkning för skanning och registrering av foton. Ann Pettersson har
svarat att hon återkommer.
Hans von Matérn refererade arbetet för närmast kommande Milstolpar. Ett möte i
redaktionen hålls den 20/1.
Beslut: Nästa Milstolpe, liten Milstolpe, ges ut i början av februari. Istopp
måndagen den 7/2 med början kl. 13. I utskicket skall ingå inbetalningskort för år
2011
Jörgen Thulstrup anmälde att Hembygdsmuseet under 2010 haft 68 besökare
(2009 322 besökare) och att intäkterna varit 686 kr (2009 3687 kr). Alltså en
markant nedgång sedan föregående år, vilket var förväntat. Han anmälde vidare att
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”Österåkersbondens
förvandling …”
Skorstensarbeten i
Tingshuset

Tryckerimissen med
almanackan

Ändrad rördragning i Vita huset

Välkommen till
Österåker – brist på
bildreferenser

Nationaldagsfirandet
”Vem vet mest om
Österåker”

Kulturturism

Arkivet

Behov av
arbetskraftsförstärkning
Milstolpen

Hembygdsmuseet

Elisabeth Pierre vid besök i museet den 2/1 2011 donerade tre intressanta
kassaböcker för måleriarbeten i Österåker under perioden 1874 – 1941.
Beslut: Elisabeth Pierre tackas med brev för gåvan.

§ 10

Skrivelser
115.
116.
117.
118.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Avslag på överklagande ang.
In Förvaltningsrätten i Stockholm
Domarringsbacken
Ursäkt
In Sool Media
Kallelse till årsmöte m.m.
In Föreningsarkiven
Tackbrev
Ut Elisabeth Pierre

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

Björn Sundman redogjorde, i anslutning till ett utdelat papper (idéutkast), för ett
projekt att 2012 uppmärksamma 100- årsminnet av nya portar i slussen. Förslaget
omfattar ett antal åtgärder för upprustning av sluss och Slussholme – elektrifiering,
fasadbelysning av sluss och Slussholme, caféverksamhet sommartid,
handikappanpassning, allmän upprustning av Slussholmen, renovering av skibordet
och laxtrappan samt informationsskyltar. Kommunen och flera myndigheters
medverkan krävs, inte minst ekonomiskt.
Beslut: Åt Björn Sundman uppdras att utforma ett utkast till skrivelse till
kommunen i ärendet inför förnyad överläggning i styrelsen.
Sören Norrby kommenterade ett utdelat utkast till överklagande till Kammarrätten i
Stockholm angående Domarringsbacken.
Beslut: Sören Norrby epostar utkastet till Jörgen Thulstrup som iordningsställer
och postar skrivelsen till Kammarrätten. Skrivelsen skall kunna undertecknas i
samband med protokollsjusteringen den 7/1.
Lennart Johansson meddelade att Britt-Marie Eriksson vill bli aktiv och hjälpa till
med hantverksmässiga uppdrag.
Beslut: Britt-Marie Eriksson hälsas hjärtligt välkommen i byggänget och för andra
lämpliga hantverkssysslor.
Hans Rockberg anmälde att den i aktivitetsplanen upptagna vandringen den 9/6 i
de historiska miljöerna kring Rydbo Saltsjöbad kommer att äga rum i Svavelsö
med omgivningar. Vandringen börjar kl. 18.30.
Han nämnde vidare att det finns ett förslag från Naturskyddsföreningen Österåker
om en utflykt längs Täljövikens stränder tisdagen den 14/6.
Beslut: Aktivitetsplanen kompletteras med de tillkommande uppgifterna.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Slussen 100 år

Överklagande till
Kammarrätten

Ny i byggänget

Aktivitetsplanen

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 1/2 2011 kl. 18.00 i Vita Huset. Till
detta möte inbjuds Anita Robertsson.
Gunnar Winberg svarar för kaffet.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.00

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Björn Sundman
Justerare
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