Protokoll fört vid styrelsemöte nr 6
tisdagen den 7/6 2011 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet
öppnat.

§2

Upprop

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

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 punkt 2, 5-7 och § 9
punkt 6-7 samt § 11 punkt 2.

§4
§5

Inga frågor förelåg .Protokollet lades till handlingarna

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Barbro Svärd,
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset tisdagen den 14 / 6 kl. 15

§6
§7

Bordlagda ärenden
Inga
Beslut som presidiet fattat
Inga

§8
1.
2.

3.

4.
5.

Nya ärenden
Ingemar Jansson har inhandlat en bildförstoring föreställande Bröderna Harling att
placeras i ”Harlinghörnan” i mötesrummet i Vita Huset. Kostnad 700:Beslut: Inköpet godkändes
Lennart Johansson och Gunnar Winberg åtog sig att tillsammans utforma ”Harlinghörnan” i mötesrummet Vita huset. Den kamera ,av samma typ som Bröderna Harling
använde samt div. framkallningsattiraljer kommer användas. Kameran har inköpts av
framlidne Sture Jansson som sedan skänkt den till föreningen.
Beslut: Lennart och Gunnar fick i uppdrag att utforma ”hörnan” enligt förslaget .
CD – skivor med bildspelet om Österåker har efterfrågats men har ej hittats i vårt arkiv.
Beslut: Hans och Lennart undersöker om skivor har kommit undan i samband med
renoveringen i Vita Husets övervåning. Om inga skivor återfinns får Gunnar i uppdrag att
undersöka om kommunen har skivor som de kan undvara, eller om så inte är fallet
inköpa nya skivor.
Skriften ”Örlogsstation Österåker” är slutsåld.
Beslut: Gunnar fick i uppdrag att efterhöra med Stefan Cronberg om anskaffande av
ytterliggare exemplar.
En bok med namnet Åkersenap författad av Walter Dan Axelsson har nyligen utkommit.
Boken innehåller texter (sonetter) samt bilder från Österåker .
Beslut: Föreningen inköper 50 ex. till ett pris av 150:-/st. Hans kontaktar författaren
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Inköp av
fotoförstoring
”Harlinghörnan

Bildspel Österåker.

Skriften
”Örlogstation
Österåker”
Boken ”Åkersenap”

6.

7.

§9
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

§ 10

Gunnar Winberg föreslog att författaren av skriften Åkersenap , Walter Dan Axelsson,
nomineras av hembygdsföreningen som kandidat till Österåkers kommuns kulturpris
2011.
Beslut: Styrelsen beslutade enligt Gunnars förslag. Gunnar får i uppdrag att författa
skrivelse till kommunen i ärendet.
Sven ansåg att solen var besvärande för de som arbetade i kiosken vid nationaldagsfirandet. Han föreslog att kiosken förses med markiser ovanför serveringsöppningen.
Beslut: Lennart Johansson fick i uppdrag att införskaffa offert för inköp och montering
av markiser..

Rapporter
Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Resultat-och balansrapport per den
26 maj har delgivits styrelsen. Ingemar meddelade att det tillgodohavande om 25 000:till annonser i lokaltidningen Kanalen som vi erhöll i samband att vi vann Blå vågen
utmärkelsen 2008, nu har förbrukats.
Beslut: Rapporten godkändes
Hans rapporterade att arbetet med en stor Milstolpe har påbörjats och skall vara färdig att
distribueras i samband med kallelsen till höstmötet.
Björn Sundman föreslog att en liten Milstolpe framställes att utdelas till besökare i
samband med Kanalens dag den 28 augusti. Den skall innehålla information om
hembygdsföreningen och inbjudan till medlemskap.
Hans rapporterade också att föreningens anslagstavla vid torget i Åkersberga var
uppdaterad och att han håller på med uppdatering av skriften ”Kulturstigar, häfte 3”.
Beslut: Stora Milstolpen skall vara färdig till måndagen den 17 oktober då ”istopp”sker
med början kl.1300.
Hans utformar en liten Milstolpe som ska utdelas till besökare vid Kanalens dag.
Ingemar informerade om att han varit i kontakt med fornminneskommittens ordförande
Sören Hjalmarsson angående utgrävningar vid Johannelund som enligt uppgift skulle ha
påbörjats. Sören meddelade att grävningar skall påbörjas först i mitten av augusti.
Sven framförde ett tack till alla medarbetare som hjälpt till och arbetat vid nationaldagsfirandet i Ekbacken den 6 juni. Ett lyckat arrangemang som tidigare hållits på
Åkersbergatorget men som nu flyttats till den försommargröna Ekbacken.
För framtida arrangemang bör bildas en fast serveringsgrupp som ansvarar för inköp av
varor samt arbetet i kiosken.
Kaffe, läsk och glassförsäljningen vid nationaldagsfirandet genererade en vinst på ca:
5000:-.
Ingemar redogjorde för en guidad visning av Margretelunds slott som han och Hans
Rockberg blivit inbjudna av Österåkers socialkontor till att närvara vid. Det som tack för
att Ingemar o Hans R. ska visa hembygdsmuseet för socialkontorets anställda den 15
juni. Ingemar föreslog att en sådan visning skulle kunna erbjudas föreningens medlemmar. En visning på ett par timmar kostar 5000:- Lagom deltagarantal per visning är 25-30
personer.
Ingemar meddelade att han varit i kontakt med Eva Jonsson, Projekt – Media för
samordning av elförsörjningen vid Kanalens dag.
Gunnar meddelade att frågetävlingen för fjärdeklassare ”Vi som vet mest” nu är lyckligt
avslutad. Tävlingen har blivit mycket uppskattad av föräldrar, lärare och elever samt
givits mycket uppmärksamhet i lokalpressen.
Gunnar har skickat ut frågeformulär till deltagande lärare där de ges möjligheter att
framföra synpunkter på tävlingen.
Vidare har Gunnar i samband med senaste utskicket till föreningens medlemmar,
bifogat ett upprop till de som kan tänkas vara med arbeta vid nästa års frågetävling. Ett
antal kandidater har redan anmält sig. Gunnar lovar att kvarstå som ledare.

Ekonomi

Milstolpen mm.

Fornminneskommitten
Nationaldagsfirandet.

Slottsvisning

Kanalens dag
”Vi som vet mest”

Skrivelser

Skrivelser
Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
71. Tack för medverkan vid förmedling av gåva.
72 Meddelande om avslag på ansökan om bidrag
till arbetslivsmuseer.
73. Protokoll från föreningsmöte 11 04 14 samt
inbjudan till exkursion med Elisabeth Almgren 30 juli.
74. Verksamhetsberättelse och kallelse till årsmöte.
75. Beviljat arrangemangsbidrag med 2000 kr vid
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Ut Anders Wetterberg
In Riksantikvarieämbetet
In AG Långhundraleden
In Karsvretagruppen

valborgsmässofirandet på Ekbacken
In
76. Yttrande över kommunens förslag till detaljplan.
för Täljöviken, Övre och Nedre.
77. Handlingar med information och underrättelser.
78 Underrättelse om beslut gällande anmälan om försök
till mordbrand i hembygdsparken.
79. Inbjudan att delta i Kulturarvsdagen 11/9. Årets tema
är Gröna platser.
80. Årsmötesprotokoll 11 03 26 samt förteckning
över kontaktpersoner i förbundsstyrelsen.

§ 11

In Jordbruksverket
In Polismyndigheten
In Polismyndigheten
In Riksantikvarieämbetet
In Ann Pettersson /SLH

Övriga ärenden
1

2

§ 12
§ 13

Maria Söderlund/kommunen

Under gångna året har tillkommit 15 nya medlemmar i föreningen. Barbro föreslog
att föreningen liksom tidigare år inbjuder dessa till en informationsträff i Vita
Huset.
Beslut: Barbro arrangerar en sådan träff den 13 oktober kl. 18.30
En flyttbar informationstavla vid Vita Husets entré bör enligt Lennart Johansson
anskaffas och placeras där vid arrangemang i Ekbacken. På tavlan ska finnas
information om hembygdsföreningens verksamhet.
Beslut: Lennart fick i uppdrag att tillsammans med Hans von.Matern och Jörgen
utforma och anskaffa tavlan.

Bevakningslista (tom)
Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 2 / 8 2011 kl. 18.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.30

Vid protokollet

Justeras

Ingemar Jansson
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Barbro Svärd
Justerare
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