Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5
onsdagen den 2/5 2012 kl. 16 i
Hembygdsmuseet

§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, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup, Carl Oscar Törnros och Gunnar
Winberg. Övrig närvarande: Britt-Marie Eriksson, Lennart Johansson och Sören
Norrby. Anmält förhinder: Barbro Svärd.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 5 och § 9 p 8 11 samt § 11 p 1 och 2.

§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 Gunnar
Winberg. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset måndagen den 7/5
kl. 15.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Årsmötet den 15 april beslutade att utdela utmärkelser till förtjänta ÖHFmedlemmar. Carl-Oscar Törnros och Britt-Marie Eriksson hade då inte tillfälle att
motta diplom resp. ÖHF:s guldnål. De fick nu ur ordförandens hand motta sina
utmärkelser.

Utdelning av
utmärkelser

2.

Jörgen Thulstrup anmälde att han på grund av bortovaro inte kan vara sekreterare
vid styrelsemötet den 5/6 och inte kan skicka ut agenda till styrelsemötet den 4/9.
Beslut: Gunnar Winberg skall vara sekreterare den 5/6. Annalena Wallner
tillfrågas om hon, med biträde av Gunnar Winberg och Barbro Svärd, kan skicka
ut kallelse till sammanträdet den 4/9. Jörgen Thulstrup förser Gunnar och
Annalena med mallar.

Sekreterare vid
styrelsemötena 5/6
och 4/9

3.

Gunnar Winberg anmälde att en klass som ville besöka skolmuseet nekats detta.
Frågan om policy för att ta emot besök i museerna diskuterades.
Beslut: Policyn skall vara att museerna skall hållas öppna i så stor utsträckning
som resurserna medger. Vill en skolklass besöka något museum skall den i princip
få detta. Lennart Fehrm inbjuds till nästa styrelsemöte för överläggning i frågan
samt om förutsättningarna för att få fler museiguider.

Policy för visning av
museerna

4.

Jörgen Thulstrup refererade till mail från Sören Hjalmarsson i vilket denne
föreslår tryckning av ett antal kartor, s.k. ortofoton, över nedre delen av

Beställning av kartor
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Långhundraleden. Dessa kartor skulle sedan ÖHF kunna sälja. I den följande
överläggningen framkom att det är en bra idé att låta trycka upp kartor för att
kunna sälja eller dela ut dem. Kartstorlek samt upplaga kan diskuteras, kanske
skall två format tryckas upp.
Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att ta upp frågan om tryckning, format,
upplagestorlek och sponsring med kommunen.
5.

§9

Annalena Wallner kommer tillbaka till ÖHF och är beredd att fortsätta arbetet
med skanning och registrering av bilder. En fråga som då har kommit upp är om
arbetet med att vara antikvarisk expert vid renoveringen av Hagbystugorna skall
ingå i avtalet med AF om s.k. fas 3-arbete.
Beslut: Tidigare avtal med AF bör gälla. Annalenas antikvariska arbete i samband
med renovering av Hagbystugorna ersätter ÖHF per timme.

Fortsatt arbete för
Annalena Wallner

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till i särskild
ordning utsända resultat- och balansräkningar. Han framhöll bl.a. att föreningen
haft betydande kostnader för underhåll, exempelvis skorstenshuvar för
hembygdsmuseet och arbeten vid Hagbystugorna. I handlingsfrihetssyfte har
100 000 kr reserverats för underhållsåtgärder. På intäktssidan kan noteras att
medlemsavgifterna är 10 % under budget, vilket kan vara en indikation på vi
tappar medlemmar.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ekonomi

2.

Jörgen Thulstrup meddelade att Länsstyrelsen, som villkor för bidrag, ställt krav
på två ”öppethusdagar” för Hagbystugorna. Efter underhandskontakter med
Länsstyrelsen och Maria Sällström, som hyr Hagbystugorna, har bestämts att
öppet hus hålls lördagen den 9/6 och söndagen den 9/9, den senare dagen är tillika
kulturhusens dag. Britt-Marie Bredberg ställer sig välvilligt till förfogande för att
båda dessa dagar representera ÖHF och kunna informera besökare om
Hagbystugorna.
Beslut: Redovisningen godkändes. Britt-Marie Eriksson utses att vara kontaktperson med entreprenören under dennes arbete med underhållet av
Hagbystugorna. Jörgen informerar Britt-Marie om uppgiftens innebörd. Han
kontaktar också Österåkers golfklubb med information om öppethusdagarna.

Öppet hus i
Hagbystugorna

3.

Gunnar Winberg rapporterade arbetsläget i frågetävlingen Vem Vet Mest om
Österåker. En klass från Fredsborgsskolan och två klasser från Sjökarbyskolan har
kvalificerat sig till finalen den 10/5. Sedan erforderligt antal biljetter reserverats
för ”honoratiores” får varje deltagande klass 21 biljetter att fördela. Kommunen
håller, som föregående år, med priser. Klasslärarna kommer att få var sitt ex av
Åkersenap samt medlemskap i ÖHF. Barbro Svärd ordnar blommor till de
tävlande. Kontakter har tagits med närradion.
Deltagande ”missionärer” har hållit 104 lektioner och därutöver lett vandringar.
Ett eftermöte är planerat, med kaffe och tårta, till den 21/5. Bokgåvor kommer att
utdelas.
Gunnar meddelade att han kan medverka i en kommande Vem Vet Mest-tävling
men däremot inte är beredd att vara sammanhållande.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Frågetävlingen Vem
Vet Mest om
Österåker

4.

Jörgen Thulstrup orienterade om invigningen den 20/4 av den nya temautställningen i Hembygdsmuseet – Långhundraleden genom Uppland. En arbetsgrupp
har med utgångspunkt från den nyutkomna boken ”Nytt ljus över
Långhundraleden” utformat utställningen. Den invigdes inför ett trettiotal
inbjudna gäster av kommunalrådet Elisabeth Gunnars. En kopia av den s.k.
Viksbåten, upplagd utanför hembygdsmuseets entré, gav en spektakulär
inramning.
Utställningen beräknas vara kvar ett år innan den flyttas till biblioteket i
Vallentuna.
Beslut: Redovisningen godkändes. Som tema för nästa utställning bör väljas
Åkers kanal samt båttrafiken i skärgården. I höst bör en arbetsgrupp utses för att i
tid utforma denna utställning.

Nya utställningen i
Hembygdsmuseet
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5.

Hans von Matérn nämnde att ”Stor Milstolpe” lämnats till tryckeriet den 19/4.
Han kommenterade innehållet. Vissa tänkta avsnitt har senarelagts till ett
kommande nummer.
Hans nämnde vidare att han är klar med ny version av Kulturstigar häfte 4 samt
att biblioteket har fått ett antal ex av häfte 1 och 3 för försäljning. På vår
anslagstavla i centrum kommer Margretelundsbesöket i september att annonseras.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Milstolpen

6.

Sven Hugosson refererade en kontakt med näringslivschefen Göran Oscarsson om
gemensamt projektarbete, bl.a. inom ramen för UROSS. I den efterföljande
diskussionen pekades på flera angelägna projekt, t.ex. göra Gottsundaborgen mera
tillgänglig, rusta upp Tunaborgen som nu håller på att vandaliseras, rusta upp
slussen och Slussholmen samt ett studieprojekt om Akers och Åkers skeppslags
historia.
Beslut: Sven Hugosson, Sören Norrby och Hans Rockberg fortsätter diskussionen
med kommunen om gemensamma projekt.

Möte med
kommunen om
projektsamarbete

7.

Sören Norrby rapporterade från ett möte i AG Långhundraleden den 19/4 och att
då chefen för länsmuseet Peter Bratt hållit ett intressant föredrag om
maktstrukturer längs Långhundraleden.
Beslut: Uppdras åt Sören Norrby att kontakta Peter Bratt med fråga om han kan
ställa sig till förfogande för ett motsvarandse föredrag i Åkersberga bibliotek.

AG långhundraledens senaste möte

8.

Jörgen Thulstrup anmälde Valborgsfirande i strålande vackert väder och med
rekordmånga deltagare – säkert minst 1200 personer. Ett nytt inslag i programmet
var konsert av Österåkers musikkår. Åkersberga kammarkör sjöng in våren.
Vårtalet hölls för tredje gången av kommunalrådet Elisabeth Gunnars. Firandet
gick lugnt till med gott humör och utan incidenter. Bruttointäkterna från
försäljning uppgick till 26 235 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Valborgsfirandet

9.

Jörgen Thulstrup anmälde att han kontaktats av Vaxholms turistbyrå med
förfrågan om information till blivande Roslagsambassadörer om Österåkers
historia. Jörgen informerar de blivande ambassadörerna i hembygdsmuseet den 19
maj.
Ingemar Jansson föreslog inköp av en platt TV-skärm i lämplig storlek för att
användas för bildvisning i hembygdsmuseet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ingemar Jansson bemyndigas inköpa lämplig
platt-TV till Hembygdsmuseet.

Information till
Roslagsambassadörer

10.

Ingemar Jansson och Dag Unevik har deltagit i en konferens i Nordiska museet
om att bevara bilder för framtiden. Det är viktigt att anteckna vad motivet
föreställer, namn på personer och datum. Ingemars sammanfattande intryck var att
framtida historiker och forskare kommer att få det allt svårare att stödja sitt arbete
med foton. I den digitaliserade världen sparas inte bilder på samma sätt som förr.
Konferensen slutade med ett intressant besök på fotografiska museet.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Konferens om bilder

11.

Lennart Johansson anmälde att flaggstången vid Tingshuset nu iordningsställts så
när som på några avslutande åtgärder.
Lennart pekade vidare på behovet att öka tillgängligheten på damtoaletten i
Ekbacken. Där är alltid lång kö i samband med evenemang.
Beslut: De båda toaletterna i Ekbacken görs tillgängliga för såväl herrar som
damer. Urinoaren bakom förrådet tas bort. I dess ställe byggs vedförråd.

Tingshuset m.m.

§ 10

Skrivelser
35.
36.

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
”I rikskanslerns fotspår”. Information om
In Sagalunds museum, Kimito, Finland
utställning.
Kallelse och dagordning vid
In Visit Roslagen
bolagsstämma den 18/4.
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37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.

45.

§ 11

Protokoll från sammanträde 120322
Inbjudan att delta i Nationaldagsfirandet.
Protokoll från årsmöte 120327 samt
program för temadagar.
Protokoll från årsmöte 120322 samt
inbjudan till studiebesök på Riddarhuset
120522.
Inbjudan/anmälan om att delta i Kanalens
dag 120826.
Beslut: Ingemar Jansson anmäler till
Projekt & Media att ÖHF deltar på
sedvanligt sätt utan krav på särskilt
utrymme för monter.
Inbjudan till erfarenhetsutbyteskväll i
Norrtälje 120509.
Detaljplan för Fredsborg.
Yttrande över detaljplan för Fredsborg.
Hans Rockberg föredrog förslag till ett
kritiskt yttrande, baserat på ÖHF:s tidigare
synpunkter i frågan.
Beslut: Yttrandet godkändes. Det insänds
till kommunen.
Detaljplan Valsjöskogen, etapp 1.

In
In
In

AG Långhundraleden
Rikskommittén Sveriges Nationaldag
Össeby hembygdsförening

In

Föreningsarkiven

In

Projekt & Media AB

In

Studieförbundet Vuxenskolan

In
Ut

Kommunen
Kommunen

In

Kommunen

Övriga ärenden
1.

Gunnar Winberg redovisade ett mail från en fototekniker. Denne skulle vilja få
tillgång till ÖHF:s inskannade bilder för att kunna bearbeta dessa och sedan
använda dem.
Beslut: Något generellt tillstånd att använda ÖHF:s bilder skall inte ges. Tillstånd
att lämna ut bild får bedömas från fall till fall. Gunnar Winberg tar en diskussion
med Leif Svensson och kontaktar därefter den aktuelle fototeknikern.

Förfrågan om
utnyttjande av
bilder

2.

Hans Rockberg tipsade om möjligheten att för en hembygdskväll i höst ha temat
”Kungsbacken förr och nu”.
Beslut: Förslaget godtas. Hans Rockberg kontaktar Leif Lanner om möjligheten att
ha ”Kungsbacken förr och nu” som tema vid hembygdskvällen den 18/10.

Hembygdskväll i
höst

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5/6 2012 kl. 16.00 i Vita Huset. Till
detta möte inbjuds Lennart Fehrm.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.20. Efter mötet serverade Ingemar Jansson och Lennart
Johansson ”fattighusmat” – en delikat grönsakssoppa med bröd som tilltugg –
samt därefter kaffe och kaka.
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