Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
tisdagen den 4/10 2011 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson hälsade välkommen, särskilt till Tage
Ohlsson, Lennart Fehrm och Heather Robertson vilka inbjudits till mötet. Sven
förklarade därefter styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

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

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 12 och 13.

§4

Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 10/10 kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Hämtning av sopor vid nedfarten till Ekbacken varje vecka i stället för som hittills
var fjortonde dag.
Beslut: Beslutet godkändes.

Sophämtning

Nya ärenden
1.

Jörgen Thulstrup kommenterade handlingar inför höstmötet den 13/11, vilka
bifogats kallelsen till styrelsemötet:
 Utkast till kallelse.
 Utkast till verksamhetsplan för 2012.
 Förslag till budget för 2012.
 Utkast till funktionärslista.
Beslut:
 Kallelsen till höstmötet godkänns liksom verksamhetsplanen för 2012 och
budgeten för 2012. Avgifterna skall vara oförändrade.
 Funktionärslistan, med införda kompletteringar, skall bifogas dagens
mötesprotokoll (bilaga 1).

Förberedelser för
höstmötet 2011

2.

I en till kallelsen bifogad PM argumenterar Tage Ohlsson för att ett Dragonmuseum skall inrättas i Berggrentorpet. I sin muntliga plädering under mötet
framhöll Tage bl.a.:
 Frågan om ett Dragonmuseum har varit en följetong genom åren men har
ännu inte kommit till resultat.
 Det finns kunskaper om flera dragoner som har bott i Berggrentorpet.

Fråga om ett
Dragonmuseum
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 Torpet bör iordningsställas så likt som möjligt när dragoner bodde där en
gång. Den forna öppna spisen bör sålunda muras upp och rummen
möbleras tidstypiskt. Ritningar finns. Vidare bör föremål med anknytning
till dragonerna ställas ut.
 Att inrätta ett Dragonrum i hembygdsmuseet är inget bra alternativ.
 Om inte ett dragonmuseum inrättas i Berggrentorpet bör i torpet ordnas en
verksamhet som bättre än nu harmonierar med vad ÖHF står för.
Lennart Johansson redogjorde för arbetsläget med att reparera vattenskadan i
torpet. Ingemar Jansson kompletterade med uppgiften att Hembygdsförsäkringar
kommer att täcka reparationskostnaden, minus ÖHF:s självrisk.
Ordföranden sammanfattade överläggningen med att konstatera att läget i
Berggrentorpet nu inte är bra, vare sig verksamhetsmässigt eller
reparationsmässigt.
Beslut: Frågan om hur Berggrentorpet framgent skall utnyttjas skall övervägas
ytterligare.
3.

Jörgen Thulstrup kommenterade en till kallelsen bifogad aktivitetsplan för 2012.
I den efterföljande diskussionen gavs underlag för vissa kompletteringar, bl.a. att
harpisten Ingegerd Fredlund skall inbjudas att underhålla i anslutning till det
kommande årsmötet den 15/4.
Beslut: Den kompletterade aktivitetsplanen skall bifogas dagens mötesprotokoll
(bilaga 2).

Aktivitetsplan för
2012

4.

Reparationsläget för Berggrentorpet redovisades av Lennart Johansson under § 8 p
2.

Reparation av
Berggrentorpet

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända aktuella resultat- och
balansräkningar. Han framhöll bl.a. att intäkterna med marginal överstiger budget
till följd av anordnarbidrag, andra bidrag och kalenderinkomster. Han meddelade
att ränteintäkterna kommer att förbättras genom att bankmedel binds på tre
månader.
Beslut: Redovisningen godkändes. Den nyutkomna boken om Långhundraleden
inköps till en kostnad av 4 200 kr. Boken säljs för 250 kr/ex.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn redogjorde för produktionen av Kulturstigar häfte 3 – Prästgården och Smedby. Gammalt material har utnyttjats och kompletterats med ny
forskning av Gudrun Vällfors.
Utskick av Milstolpen nr 4, tryckt i 1 100 ex, kommer att ske med istopp den
17/10.
Beslut:
 Styrelsen uttalar sitta varma tack till Gudrun Vällfors för ett mycket
ambitiöst och förtjänstfullt arbete med att ta fram Kulturstigar häfte 3.
 I utskicket den 17/10 bifogas dels aktuellt På Gång-blad, dels inbjudan till
Bibliotekets Vänners sammankomst den 23/11 där författaren till
Åkersenap jämte två musiker kommer att underhålla. ÖHF bidrar med
500 kr till arvodet till de medverkande.

Milstolpen

3.

Jörgen Thulstrup anmälde att ett brev den 12/9 (skr. 92 nedan) skickats till
kommunstyrelsen med förslag att ett samlat kulturmiljöprogram upprättas för
Österåker. Han nämnde vidare att Maria Söderlund i ett mail den 21/9 bekräftat
mottagandet och sagt att kultur- och utbildningsnämnden kommer att behandla
frågan och återkomma.
Hans Rockberg anmälde i anslutning härtill att kommunen skickat ut en
Grönstrukturplan i fyra delar (skr. 96):
 Naturmiljö
 Rekreation
 Kulturmiljö
 Samlat åtgärdsprogram
Beslut: Redovisningarna godkänns. Reaktion från kommunen på brevet avvaktas.
Hans Rockberg beställer ytterligare 3 ex av Grönstrukturplanen och återkommer

Kulturmiljöprogram
för Österåker
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med förslag om hur ÖHF bör agera.
4.

Gunnar Winberg meddelade att 10 klasser nu är anmälda till frågetävlingen Vem
Vet Mest. En ”Missionärsgrupp” bestående av ett tiotal personer undervisas nu för
att kunna hålla lektioner i de aktuella klasserna. ”Mentorer” (klasslärare) kommer
att inbjudas till en träff den 24/10. Syftet är att informera om tävlingens
uppläggning och genomförande samt för att dela ut visst material. Förtäring och
dryck kommer att användas som lockbete.
Margretelundsskolan är redan igång med arbetet. För övriga skolor inleds det i
november. Kvaltävlingen genomförs i april och finalen den 10/5.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Vem Vet Mest

5.

Sven Hugosson informerade om att kommunen har för avsikt att presentera
Österåker i en bilaga till Dagens Nyheter den 17/10. Vi har fått förfrågan om vi
önskar presentera oss i det sammanhanget. Ett underlag har skickats in men sedan
har vi inte hört något.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Österåker
presenterar sig i
DN-bilaga

6.

Jörgen Thulstrup anmälde att han fått ett mail från Maria Söderlund i kommunen
där hon föreslår ett möte med anledning av kommande statliga satsningar på
kulturarvet. Hon föreslår ett möte i oktober och fick svaret att vi är intresserade.
Beslut: Redovisningen godkändes. Kommunens förslag om tidpunkt för träff
avvaktas.

Ev. möte i
kommunen m.a.a.
statlig satsning på
kulturarvet

7.

Sven Hugosson meddelade att brev avsänts till Stockholms stift (skr. 95) med
besked att ÖHF är intresserad att ta över den s.k. Tiondeladan, förutsatt att den
”kan levereras” till Ekbacken. Stiftet fick också besked att vi med kommunen
diskuterar förändringar av detaljplanen för Ekbacken.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Tiondeladan

8.

Sören Norrby orienterade om förestående bolagsstämma i Visit Roslagen AB. I
inbjudan nämns de ideella föreningarnas verksamhet i uppskattande ordalag. De
bidrar till att göra Roslagen attraktivt för boende och turism. Visit Roslagen AB
har sänkt priset/aktie till 1 000 kr, vilket medfört att fler ideella organisationer
tecknat aktier. Sören väntar sig en livlig stämma, inkl. en planeringsresa med
Eckerölinjen.
Beslut: Redovisningen godkändes. Sören återkommer med rapport efter
genomförd stämma.

Visit Roslagen AB

9.

Heather Robertson informerade om aktiviteterna på Norrö i samband med
kulturarvsdagen den 11/9, bl.a. en utställning om Långhundraleden. Sören Norrby
kompletterade med information om STF:s vandring längs Åkers kanal.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Kulturarvsdagen

10.

Gunnar Winberg informerade om en diskussion med kommunen om en ny version
av bildspelet ”Ösrteråker – en vandring i tid och rum”. Han har meddelat att det är
OK för ÖHF:s del med en ny version förutsatt att kommunen står för arbetet och
alla kostnader. ÖHF kan ställa bilder till förfogande.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Österåker – en
vandring i tid och
rum

11.

Gunnar Winberg meddelade delvis nya förutsättningar för arkivet. Annalena
Wallner har tagit tillbaka sin uppsägning och arbetar nu i det forna fotorummet i
Vita husets övervåning. Dator och skanner har flyttats dit. Det finns även planer på
att utnyttja Annalenas byggnadsantikvariska kompetens för att göra en vårdplan för
ÖHF:s hus. En form för ersättning för sådana ”extrauppgifter” bör sökas.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Arkivet – nya
förutsättningar

12.

Hans Rockberg anmälde en gåva från Björn Svensson i form av en CD från en
konsert den 14/5 1964 med bl.a. operaarior sjungna av Naime Wik, doktorinna, en
av initiativtagarna till ÖHF och dess förste ordförande. Han föreslog att CD:n
skulle kunna utnyttjas för ”en kafferepsafton för 85:are” ev. i kombination med

Gåva
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hämtningstransporter.
Beslut: Hans von Matérn skickar tackkort till Björn Svensson. Hans Rockberg
arbetar vidare med sin idé om ”kafferepsafton för 85:are.
13.

§ 10

Sören Norrby rapporterade från AG Långhundraledens möte den 29/9.
Arbetsgruppen har producerat en förnämlig bok: Nytt ljus över Långhundraleden,
bygder, båtar, natur.
Beslut: Redovisningen godkändes. Beslut om inköp av boken enligt § 9 p 1.

Bok om Långhundraleden

Skrivelser
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Storhagens gård.
Intresseanmälan av att teckna aktier i
Ut Kommunen/Näringslivsenheten
Visit Roslagen AB.
Ett samlat kulturmiljöprogram för
Ut Kommunstyrelsen
Österåker.
Protokoll från sammanträde 110519.
In AG Långhundraleden
Tack för gåva (två gamla kartor).
Ut Sthlms läns museum
Angående Tiondeladan vid Österåkers
Ut Stockholms stift
kyrka.
Två ex av underlagsrapporter till
In Kommunen
Grönplanen (rekreationsaspekt resp.
kulturaspekt).
Ansökan om bidrag för tryckning.
Ut Kommunen

Övriga ärenden
1.

Heather Robertson kommenterade en till kallelsen bifogad PM om öppettider i
skolmuseet. Hon framhöll bl.a.:
 Det har förekommit att Slöjdgillet släppt in besökare i skolmuseet utan att
någon ansvarig från ÖHF varit där.
 Folk har vid några tillfällen gått upp till skolmuseet trots att det varit stängt.
 En inte obetydlig del av museets samlingar är stöldbegärliga.
Ordföranden sammanfattade den efterföljande överläggningen med att konstatera
att säkerheten för skolmuseet bör förbättras, bl.a. genom en grind i trappan upp till
museet och att fler än museiguiden ”kan vakta” när museet är öppet. En
överläggning behövs också med Slöjdgillet om hur visningar av museet bör gå till.
Beslut: Arbetet med att ordna en grind upp till skolmuseet ges prioritet.

Skolmuseets
öppethållande

2.

Barbro Svärd anmälde att träff för nya medlemmar genomförs den 13/10 med
början kl. 18.30.
Beslut: Styrelsen bör så långt möjligt närvara. Barbro och Britt Klint ordnar kaffe.

Träff med nya
medlemmar

3.

Heather Robertson föreslår en återkommande annons i våra två lokala tidningar där
öppettider och adresser för våra museer redovisas. I anslutning härtill menade Hans
von Matérn att aktuellt På Gång-blad skall delas ut till dem som besöker museerna.
Beslut: Uppdras åt Heather Robertson, med hjälp av Hans Rockberg, att
regelbundet, i princip varje vecka, förse de båda lokaltidningarna med underlag för
notis om våra museers öppethållande.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 1/11 2011 kl. 18.00 i Vita Huset.
Barbro Svärd ordnar kaffe.
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§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.25

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare
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