Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1
tisdagen den 8/1 2013 kl. 16 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Ingemar Jansson, Hans
von Matérn, Hans Rockberg, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup, Carl Oscar
Törnros och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Sören
Norrby, Leif Svensson (del av tiden) och Barbro Svärd.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 6 och § 11
p 5 -7.

§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 Björn Sundman.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 11/1 kl. 14.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
Nils Hagbard ersätts med 1 000 kr för medverkan vid julfesten.
Beslut: Beslutet godkändes.

§8

Ersättning för
medverkan

Nya ärenden
1.

Gunnar Winberg tog som utgångspunkt ett särtryck i DN där Sollentuna kommun
presenterar sig som ”Stockholms läns bästa kommun”. En av artiklarna handlar om
en kvinna som sköter kulturarvsfrågor och som gjort stora och framgångsrika
insatser. Borde inte Österåkers kommun kunna ta ett motsvarade ansvar? Gunnar
redogjorde sedan i anslutning till en utdelad PM för ÖHF:s roll i kulturarvsfrågor,
bl.a. utgivna publikationer, vård av kulturhus, ansvar för museer, remissinstans i
planärenden, kulturvandringar och bildvisningar. Han pekade också på några i
relationen till kommunen olösta frågor som t.ex. filmen/CD:n om vår kommun,
behovet av en åretruntöppen turistbyrå och ett levande arkiv. Härefter följde en
livlig diskussion som bl.a. betonade:
- Kommunen har ett stort kulturarv att förvalta och sköta.
- Det är högeligen önskvärt att inleda en dialog med kommunföreträdare om
kulturarvsfrågor. Gunnars PM är ett bra underlag för en sådan inledande
träff.
- Vi måste tala om vad vi gör och sätta ett pris på våra ideella insatser.
- Vad som sker på Ljusterö, Ingmarsö och Husarö får i sammanhanget inte
glömmas bort.
Beslut: Sven Hugosson kontaktar kommunalråd och aktuella förvaltningschefer för
ett inledande möte om kulturarvsfrågor i Österåker.
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Överläggning med
kommunledningen
om kulturarvsfrågor?

§9

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

§ 10

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Han betonade bl.a. årets
resultat förväntas bli en förslust på ca 20 000 kr. Stora underhållskostnader för våra
hus är en viktig orsak till detta. Höga elkostnader är också en bidragande orsak.
Han anmälde vidare att kostnaden för julfesten, 6 500 kr, tagits från Blå Vågenkontot, vilket bör räcka till fyra ytterligare fester.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans von Matérn anmälde huvudpunkter i en liten Milstolpe som kan vara klar för
distribution i början av februari.
Beslut: Redovisningen godkändes. Istopp av liten Milstolpe äger rum i Vita huset
måndagen den 11/2 med början kl. 13.
Carl-Oscar Törnros inledde med konstaterandet att kommunen har det övergripande
ansvaret för frågetävlingen Vem Vet Mest om Österåker. Inriktningen är att få ett
likartat upplägg som föregående år. Fler lärare bjuds in men kommunen kan inte
styra rektorerna. Gunnar Winberg meddelade därefter att man den 7/1 haft ett bra
möte och att arbetet med tävlingen går vidare.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup meddelade att boken om gruvindustrin i Österåker är färdigredigerad och klar för tryckning. Han sammanfattade inkomna offerter. Carl-Oscar
Törnros angav därefter att det finns en möjlighet att kommunen skulle kunna svara
för tryckningen till självkostnadspris.
Beslut: Jörgen Thulstrup och Carl- Oscar Törnros bemyndigas undersöka
kommunens möjlighet att med tillfredsställande kvalitet och på rimliga ekonomiska
villkor (riktvärde 20 000 kr) trycka och, om detta är möjligt, beställa tryckning.
Sven Hugosson anmälde att UROSS-projektet om att utveckla Tärnanområdet för
turism och friluftsliv är igång. ÖHF kan bidra med kunskap och information inom
sitt ansvarsområde.
Beslut: Sven Hugosson informerar Carl-Göran Backgård och Sören Hjalmarsson
om läget i projektet.
Hans Rockberg meddelade att han och Lennart Johansson besökt f.d. Täljö handel.
Enligt plan skall huset rivas i samband med kommande vägomläggning. Huset är i
hyggligt skick och skulle, med en något modifierad vägdragning kunna behållas
och t.ex. kunna hyras ut som ”närbutik”. I huset finns ett kassaskåp som ÖHF
skulle kunna ta hand om.
Beslut: Hans Rockberg skriver till kommunen och Sthlms lokaltrafik med begäran
att huset bevaras för att kunna hyras ut. Hans och Lennart Johansson föranstaltar att
kassaskåpet tas om hand och ställs på lämplig plats i Vita huset.
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Skrivelser
1.
2.
3.
4.

5.

§ 11

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Detaljplan för Storhagens gård, antagen
In Kommunen
2012-12-17.
Vårprogram
In Össeby hembygdsförening
Beslut: Uppförande av vägskylt vid
In Kommunen
Smedby 17:1 (Stenhagen)
Beslut: Nybyggnad av flerbostadshus,
In Kommunen
Smedby 17:1.
Beslut: Sven Hugosson kontaktar
Armada för överläggning om
hänsynstagande till kulturmiljön vid
Stenhagen.
Kallelse till årsmöte 2013-03-23 i
In Sthlms läns hembygdsförbund.
Djursholm. Anmälan senast den 8/3.
Beslut: Intresserade kontaktar Hans
Rockberg som gör anmälan till
Länsförbundet.

Övriga ärenden
1.

Gunnar Winberg påpekade att vi inte tidigare haft ett sökbart bildarkiv för de ca
10 000 foton som finns. Arbete pågår nu för att åstadkomma ett sådant. Det är
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Fotoarkivets
digitalisering

arbetskrävande och mycket återstår; för varje bild måste nummer, text och plats i
arkivet gås igenom och registreras i den nya databasen. Leif Svensson
demonstrerade därefter med olika exempel hur sökning i det nya registret kan gå
till. Inloggningen skulle kunna läggas in på hemsidan och göras sökbart för
”gemene man”. Enligt Wikipediamodell skulle dock kompletterande
bildinformation kunna tillfogas av andra än de registeransvariga. Ändring av
registeruppgifter bör förbehållas ett fåtal personer. Leif betonade det mycket fina
samarbetet med Täby och Vallentunas hembygdsföreningar.
Styrelsen tackade Gunnar och Leif för gott arbete och med en förhoppning om
fortsatta goda resultat.
Med kallelsen hade bifogats ett utkast till funktionärslista för 2013. Efter vissa
korrigeringar fastställdes listan.
Beslut: Listan bifogas protokollet.
Lennart Johansson anmälde att På Gångblad för första kvartalet nu satts upp.
Beslut: I syfte att öka spridningen av vår information om olika aktiviteter skall På
Gångblad fortsättningsvis delas ut till ”brevduvorna” i samband med istopp med
uppmaning att anslå bladet på lämpligt ställe.
Jörgen Thulstrup kommenterade förberedelserna för hembygdskvällen den 17/1 då
Karl-Johan Sonnegård kommer att berätta om Nykvarn och dess spännande
historia.

Funktionärslista för
2013

5.

Gunnar Winberg meddelade at Tage Ohlsson fyller 95 år den 20/2.
Beslut: Tage Ohlssons kommande 95-årsdag uppmärksammas. Sven Hugosson,
Sören Norrby, Hans Rockberg och Gunnar Winberg (sammanhållande) uppvaktar.

Tage Ohlsson 95 år

6.

Ingemar Jansson anmälde att larmet av okänd anledning utlösts i Vita huset.
Problem uppstod i samband med att felet skulle rättas till. Larminstallatören Lås &
Larm hänvisade till företaget SENSUM som efter arbetet fakturerat 5 000 kr.
Kommunen har avtal med SENSUM men inte ÖHF.
Beslut: Räkningen betalas. Ingemar undersöker vidare med kommunen
avtalsfrågan. Det kan därvid visa sig lämpligt att ÖHF tecknar separat avtal med
Rapid Larm.
Lennart Johansson anmälde behov av att isolera förrådet bakom Vita huset för att
därigenom kunna skapa en uppvärmd arbetsplats för byggteamet, t.ex. för arbete
med fönsterrenovering.
Beslut: Byggteamet bemyndigas isolera förrådet bakom Vita huset och i samband
därmed komplettera elinstallationen för belysning och värme.

Larmet i Vita huset

2.

3.

4.

7.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

På Gång-bladet

Hembygdskvällen
den 17/1

Isolering av
förrådet

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5/2 2013 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.20

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Björn Sundman
Justerare
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