Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
tisdagen den 4/12 2012 kl. 16 i Vita huset

§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, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup och Gunnar
Winberg. Övrig närvarande: Sören Norrby, Lennart Johansson, Sonja Almsätter
och Jan Engman. Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 9 och 10 samt
§ 11 p 5 -7.

§4

Ingas frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar
Jansson. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset onsdagen den 5/12
kl. 17.

§6

Bordlagda ärenden
Sven Hugosson orienterade om överläggningar med kommunen om avsett
upplägg av en ny omgång av frågetävlingen för 4:de-klassare Vem Vet Mest om
Österåker.
- Kommunen svarar för det administrativa arbetet och sammanhållningen av
projektet.
- ÖHF svarar för det pedagogiska innehållet. Det är inte möjligt att
genomföra lektioner i samma omfattning som föregående år. I stället
samlad information till lärarna samt ett begränsat antal lektioner.
- Kvalificeringsomgången genomförs i mars och finalen i maj.
- Ett brev, gemensamt av kommunen och ÖHF, går ut till skolorna före jul.
Beslut: Redovisningen godkändes.

§7

Frågetävlingen Vem
Vet Mest

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.
2.

§9

Beslut: Ersättningen till föreståndaren för Vita huset, Kerstin Lindberg, höjs till
1 000 kr/månad.
Utkast till sammanträdesplan för 2013 hade bifogats kallelsen.
Beslut: Sammaträdesplanen för 2013 fastställs men vissa ändringar i förhållande
till utkastet. Den reviderade planen bifogas detta protokoll.

Ersättning till Vita
husets föreståndare
Sammanträdesplan
för 2013

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända resultat- och
balansräkningar. Han betonade att resultatet är positivt och hittills överskider det
budgeterade med drygt 42 000 kronor vilket motsvarar 36,5 %.
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Ekonomi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans von Matérn sade sig vara mycket nöjd med tryckeriets arbete med sista
Milstolpen. Han, och flera i styrelsen, har också från medlemmar hört
uppskattande ord – ”Bästa Milstolpen hittills”.
Nästa, lilla, Milstolpe bör ut i första halvan av februari. Innehållet är förberett.
Hans nämnde vidare att arbetet med att revidera kulturvandringshäfte nr 2 – Näs
och Husby – har påbörjats.
Beslut: Styrelsen uttalade ett varmt tack till Hans von Matérn för hans utomordentligt gedigna arbete med Milstolpar och kulturvandringshäften.
Jörgen Thulstrup meddelade att redigeringsarbetet på boken om gruvindustrin nu
är slutfört. Tre offerter på tryckning av 200 ex har erhållits, den dyraste på 80 000
kr och den billigaste på 57 500 kr. Härtill kommes moms på 6 %.
Beslut: ÖHF kan inte ensamt bekosta en tryckning. Styrelsen uppmanas att
komma med idéer och förslag till sponsorer.
Ingemar Jansson meddelade att ett arbetsmöte om julfesten den 18 dec. avhållits.
Upplägget blir i princip som föregående år. Lotteri kommer att anordnas.
Representanter ur styrelsen bör kort orientera om aktuella arbetsuppgifter.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup anmälde att renoveringsarbetena på Hagbystugorna nu avslutats
för säsongen. Entreprenören har fakturerat 33 000 kr vilket betalats. Bidrag har
sökts för motsvarande belopp hos länsstyrelsen i samband med redovisning av
arbetsläget. En redovisning har också skett till Sveriges hembygdsförbund. Vad
som främst återstår att göra nästa år är reparation av de reveterade ytterväggarna.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Lennart Johansson anmälde arbeten i servicegruppen:
- Alla fönster i hembygdsmuseets övervåning är nu renoverade och åter på
plats.
- Utetoalettens avlopp har isolerats.
- Arbetet med en vedbod bakom förrådet har påbörjats.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup meddelade att han den 21/11 kontaktats av kommunen (Ove
Barrén) med fråga om arrendeavgiften för Tingshuset. Barrén fick svaret att något
arrendeavtal med kommunen för Tingshuset aldrig ingåtts och därför ingen
arrendeavgift betalats. Enligt tidigare praxis betalade ÖHF inget arrende till NCC
utan i stället årlig avgift till vägföreningen på Norrö.
Beslut: Vår linje bör vara att kommunen svara för yttre underhåll och ÖHF för
inre samt att ÖHF inte betalar något arrende.
Gunnar Winberg anmälde att länsförbundet instiftat en utmärkelse ”Årets
hembygdsförening” med en prissumma på 10 000 kr. I ett brev till länsförbundet
den 22/10 beskrevs insatsen för att genom frågetävlingen Vem Vet Mest sprida
kunskap om Österåkers historia. Med denna insats som motiv anmälde ÖHF sitt
intresse för utmärkelsen.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sören Norrby påpekade att turismen i skärgården får allt större betydelse. Han sa
att det finns två fora för information i hithörande frågor, dels föreningen Öppen
skärgård som har ett brett perspektiv för allehanda frågor, dels Visit skärgården
som hanterar främst det turistiska. Det finns vidare en Särgårdsgrupp för
Stockholms län. Sören ansåg att vi kan behöva ta ansvar för att inte
kulturarvsfrågorna i skärgården skall tappas bort.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans Rockberg meddelade att hans som följd av yttrandet i ett planärende tagit
kontakt med kommunföreträdare i syfte att på något sätt bevara husen för f.d.
Täljö handel. Risken är att de rivs i samband med utbyggnaden av järnvägen
genom Fredsborgsområdet. Idéer för ett bevarande presenterades och
diskuterades, men utan besked.
Beslut: Byggnaderna ”Täljö handel” bör i någon form bevaras som en del av
kulturavet.
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Milstolpen

Boken om
gruvindustrin

Julfesten

Renoveringen av
Hagbystugorna

Av servicegruppen
utförda arbeten

Arrendeavgift för
Tingshuset

Anmälan ”Årets
hembygdsförening”

Skärgårdsinformation

Täljö handel

§ 10

Skrivelser
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Redovisning och rekvisition av bidrag
Ut Länsstyrelsen
för ”Hus med historia”.
Protokoll från sammanträde 121025.
In AG Långhundraleden
Yttrande över förslag till detaljplan för
Ut Kommunen
Svinningevägen – GC-väg del sydväst.
Yttrande över detaljplan för Svavelsö,
Ut Kommunen
Svinninge
Yttrande över detaljplan för Smedby
Ut Kommunen
19:114.
Detaljplan för Storhagens gård
In Kommunen
Detaljplan för Smedby 19:114 –
In Kommunen
underrättelse.
Beslut: Yttrande avges även över denna
skrivelse med återgivande av tidigare
redovisade synpunkter.

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sven Hugosson meddelade att han haft kontakt med Rolf Tennström på Smedby
som sagt sig vara villig att transportera kvarnstenen från jordbruksmuseet till
annan lämplig plats.
Beslut: Lennart Johansson rekognoserar plats för kvarnstenen på
hembygdsmuseets tomt.
Jörgen Thulstrup refererade till en med epost tidigare utsänd förfrågan från
länsförbundet att lämna synpunkter på vad som skulle kunna göras för att bevara
det svenska skogslandskapets kulturvärden.
Beslut: Ingen åtgärd vidtas.
Sven Hugosson meddelade att rekryteringskampanjen får anstå till efter jul och
nyår.
Beslut: Inriktningen godkändes.
Jörgen Thulstrup anmälde att kommunen har ett projekt som innebär att
Trastsjöskogen, grönområdet mellan Trastsjön och Södersjön, skall utvecklas för
rekreation och friluftsliv. ÖHF har tidigare lämnat visst underlag. Nu efterhörs
om vi har ytterligare synpunkter i frågan.
Beslut: Sven Hugosson tar erforderliga kontakter.
Gunnar Winberg sa att han varmt instämde i applåden på höstmötet för Hans
Rockbergs utomordentliga arbete med kalendern. Han menade samtidigt att Hans
fortsättningsvis borde få hjälp med korrekturläsning innan tryckning.
Beslut: Förslaget om hjälp med korrekturläsning av kalendern före tryckning
godkändes.
Sven Hugosson meddelade att han haft kontakt med Marita Tunevall om uppsägning av hyreskontraktet för Berggrentorpet.
Beslut: Nuvarande hyresgäst lämnar Berggrentorpet senast vid 2013 års utgång.
Kontakter tas med tidigare intressenter till att hyra torpet.
Ingemar Jansson meddelade att han besökt Kvisslingbytorpet där
renoveringsarbete pågick. Där finns varken vatten eller avlopp. Frågan är om
ÖHF skall visa intresse att ta över torpet.
Beslut: ÖHF tar inga initiativ i fråga om Kvisslingbytorpet.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Kvarnsten vid
Jordbruksmuseet

Sveriges
skogslandskap

Rekryteringskampanj

Trastsjöskogen

Kalendern

Torp Berggren

Kvisslingbytorpet

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 8/1 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.
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§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.05.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare
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