Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers
hembygds- och fornminnesförening
söndagen den 13 november 2011
Närvarande: 33 personer, se närvarolista enligt bilaga.
ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Han bad
om ursäkt för att det i den med Milstolpen utsända kallelsen angivna klockslaget för höstmötet
angetts felaktigt till kl. 14 st.f. kl. 13.
§ 2 Sören Norrby valdes till ordförande för årsmötet.
§ 3 Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. Att tillsammans med mötesordföranden justera
årsmötets protokoll valdes Thea Nilsson och Lennart Johansson.
§ 4 Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelse till mötet. Dagordningen godkändes.
§ 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 17/4 2011. Kallelse
skickades ut den 17/10. Mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet.
§ 6 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2012, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet,
kommenterades av mötesordföranden. Han pekade bl.a. på att ÖHF även 2012 kommer att
arrangera traditionellt valborgsfirande. När det gäller Nationaldagsfirande, Midsommarfirande och
Kanalens dag kommer ÖHF att medverka men har inget arrangörsansvar. Han betonade också
vikten av uppgiften att medverka i kommunens planering och att då bevaka kulturarvet. Han
betonade vidare att utvecklingen av den lokala turismen längs Långhundraleden behöver komma
igång. Ett viktigt tillfälle att ta tillvara är det kommande 100-årsjubileet för slussen i Åkers kanal.
Sven Jönsson underströk vikten av att göra särskilda satsningar på Åkers kanal – Kanalens dag är
nu alltför kommersialiserad och kanalen är då också stängd.
Styrelsens förslag till budget samt medlemsavgifter för 2012 (oförändrade avgifter), likaledes
utsända med kallelsen, kommenterades av Ingemar Jansson. Han framhöll att budgeten är ungefär
som föregående år och med ett förväntat överskott på 20 000 kr.
Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter godkändes.
§ 7 På valberedningens förslag omvaldes Sven Hugosson som föreningsordförande och Gunnar
Winberg, Hans von Matérn och Ingemar Jansson som styrelseledamöter för 2012-2013.
§ 8 På valberedningens förslag omvaldes Jan Carell som revisor för 2012-2013. Som revisorssuppleant
omvaldes Britt-Marie Eriksson för 2012-2013.
§ 9 Jörgen Thulstrup anmälde styrelsens beslut att årsmötet skall hållas söndagen den 15 april 2012 kl.
13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 18 mars.
§ 10 Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner hade inkommit vid motionstidens utgång den 1/9.
§ 11 Övriga frågor
1. Mötesordföranden anmälde att ÖHF nu blivit aktieägare i Visit Roslagen AB, som är ett
samverkansorgan mellan Roslagskommunerna. Detta organ vill ”lyfta fram Roslagen som
turistisk destination”, d.v.s. locka turister till Roslagen. Turistnäringen kommer att kunna
dra stor nytta av denna satsning. Kulturarvet förvaltas till stor del av de ideella
organisationerna.
2. Hans Rockberg gjorde reklam för ett planerat besök vid Margretelunds slott på
kulturarvsdagen den 9/9 2012. Han antydde också planer på att ordna en flygtur med DC
3:a på temat ”se hembygden från luften”, samt en ny båtresa med kulturprofil.
3. Mötesordföranden gjorde reklam för Långhundraledsturism och pekade på den
nyutkomna boken ”Nytt ljus över Långhundraleden”. Mötessekreteraren kompletterade
med uppgiften att hembygdsmuseet tidigt i vår planerar att byta tema för den tillfälliga
utställningen från ”näringslivsutvecklingen i Österåker” till ”Långhundraleden”.
§ 12 Mötets avslutande
Mötets ordförande förklarade årsmötet avslutat. Föreningsordföranden Sven Hugosson tackade
mötesordföranden för att på ett förtjänstfullt sätt ha lett mötet.
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Efter mötesförhandlingarna togs en kaffepaus, varefter Gunnar Winberg till bilder och ljudinslag kåserade under rubriken
”We´ll meet again – vi möts igen – melodier, röster, bilder och en hel del tankar från en dramatisk tid i vår historia.” Han
fick starka applåder efter ett synnerligen intressant, tankeväckande och medryckande program.

