Protokoll fört vid styrelsemöte nr
tisdagen den 4/6 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 och Gunnar Winberg.
Övriga närvarande: Barbro Svärd, Lennart Johansson, Britt-Marie Eriksson och
Sören Norrby.
Anmält förhinder: Jörgen Thulstrup

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna 9.10, 9.11, 9.12 samt
11.2, 11.3, 11.4, 11.5.

§4

Föregående mötes protokoll
Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

§5

Justering

Föregående mötes
protokoll
Justering

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Gunnar Winberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset torsdagen den 13/6 kl. 14.

§6

Tillgängligt
landskap åt alla

Bordlagda ärenden
1.

§7

”Tillgängligt landskap åt alla”. Fråga om att göra besöksmål tillgängliga för
synskadade. Projektbeskrivning bifogades (§ 11 punkt 6) i protokollet för
styrelsemötet den 7/5.

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Stockholms läns museums erbjudande om att utforma och tillverka
informationsskyltar till hembygdsgårdar. Beslutet att köpa 2 st skyltar, en för Vita
huset och en för Hembygdsmuseet och Stenhagens handel gemensamt utökas med
ytterligare en skylt avsedd för Hagbystugorna.
Beslutet godkändes.

Länsmuseets
erbjudande om köp
av info-skyltar

Nya ärenden
1.

§9

Utbyte av kopiatorn i Vita huset mot en nyare med högre driftsäkerhet. Lennart
påpekade att nya maskinen inte får vara mer än 4 cm högre än befintlig (annars
kommer den inte upp för trapporna).
Beslut: Jörgen får ansvar för inköpet.

Byte av kopiator

Rapporter
1.

2.
3.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. ÖHF räknar med att
kommunen täcker in kostnaden för renovering av Hagbystugorna. Sören Norrby har
tagit kontakt med Österåkers golfklubb och JM för ev sponsorstöd.
Sönderslagen spegel och dörr i Vita Huset har ersatts med 2 000 kronor av
ansvariga för skadan. Förslag att Lennart får disponera ersättningen tillsammans
med byggruppen.
Beslut: Redovisningen samt förslag till disposition av ersättningen godkändes.
Hans von Matern rapporterade att den senaste Milstolpen skickats ut. Styrelsen gav
Hans en eloge för en mycket intressant och välgjord Milstolpe.
Hans Rockberg informerade att det varit dåligt intresse för de kulturvandringar som
anordnats under våren. Formen för kulturvandringarna måste reformeras. Hans
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Ekonomi

Milstolpen
Kulturvandringar

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

§ 10

föreslår t.ex samarbete med Naturskyddsföreningen samt att hitta målgrupper att
bjuda in. Det är också viktigt att få kommunen att nämna ”kulturarv” i sina
informationsskrifter.
Se bilaga 1 till kallelsen. Britt-Marie rapporterade att ett antal fönster behöver bytas
ut. Beslut: att byta aktuella fönster.
Britt-Marie föreslår en genomgång och protokollföring av samtliga fönster i alla
ÖHFs hus. Beslut: att följa förslaget.
Gunnar Winberg rapporterade att final av årets upplaga av ”Vem-vet-mest”
genomförd. Fredsborgsskolan vann i likhet med tidigare år.
Tidsredovisning av frivilligt arbete tom april = 2 578 timmar. Samtliga påminns att
maila timmar för maj till Jörgen.
Gunnar Winberg rapporterade att 10 000 bilder är inscannade och registrerade samt
att 4 000 bilder är insorterade i nummerordning. Kvar är detaljsortering av resten.
Frivilliga efterlyses. Barbro Svärd och Sonja Almsätter anmälde sig.
Gunnar informerade också om att laserpekare/fjärrstyrare är inköpt enligt tidigare
beslut.
Hans Rockberg rapporterade att fler aktiviteter är på gång.
Brev från Tage Ohlsson angående uppmaning till ÖHF att hitta en lösning (se
skrivelser). Sven Hugosson nämnde att förhoppning finns att hitta en lösning
tillsammans med Ljusterö Hembygdsförening.
Intresset vid invigningen av Hälsans stig var mycket dåligt för flera av de
organisationer som deltog.
Hans Rockberg informerade om att 17 anmälningar kommit in angående besöket på
Margretelunds slott i september.
Lennart Johansson informerade att kommunen önskar att ÖHF tar över hanteringen
av lånestolar i samband med event vid Vita huset. Beslut: att ÖHF inte tar över.

Renoveringen av
Hagbystugorna
Vem vet mest om
Österåker
Tidsredovisning
Fotoarkivet

Namninsamling
”Stoppa byggplaner
för Täljöviken”
Jordbruksmuseet
Invigning av
Hälsans stig
Besök
Margretelunds slott

Skrivelser
Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:

46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

Protokoll fr sammanträde 2013-04-25
Årsmötesprotokoll
Bidragsansökan för ren. Hagbystugorna
Inbjudan till redaktörskurs 10-11 oktober
Mail från Hembygdsföreningar:
1. Carl-Göran Backgård önskar
kontakt med föreningar ang
torpinventering
2. Yvonne Johansson önskar
kontakt med föreningar som
arbetat med kyrkstigar
Svar på motion om TV-serie (avslag
yrkas)
Info från entreprenör för fasadrenovering
av Hagbystugorna
Info för hembygdsaktiva
Kallelse till årsmöte
Detaljplan för Fredsborg
Till Länsstyrelsen ang bidrag till
renovering av Hagbystugorna
Ang Jordbruksmuseet
Utgrävning av Johannelund

§ 11

In
In
Ut
In

AG Långhundraleden
Sthlms läns Hembygdsför.
S Hugosson J Thulstrup
Mail från SHF
ann@hembygd.se

In

SHF

In
In
In
In
Ut

Mail från Sv Jordhus Johannes
Riesterer
SHF
Karsvretagruppen
Österåkers Kommun
ÖHF

In
In

Tage Ohlsson
Gudrun V

Övriga ärenden
1.

Se bilaga 2 till kallelsen. Lennart Johansson rapporterade att ÖHF inte har
möjlighet ansvara för utomhusmiljön.
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Brev från Slöjdgillet
om Skolmuseets
öppethållande samt

gräsklippning vid
Tingshuset
2.
3.
4.
5.

§ 12
§ 13

Hans Rockberg informerade om att tidigare ägare till Svinninge Herrgård har
erbjudit ÖHF att få de arkiv som finns. Hans kollar vad akterna innehåller.
De som önskar delta vid utgrävningen är välkomna 26 juni klockan 10-16,
eventuellt också den 25/6 samma tid.
Beslutades att nästa Milstolpe (liten) ska skickas ut förslagsvis vecka 36-3.
Förrådet ska rivas ”på sikt”. ÖHF behöver utarbeta planer för att ta hand om det
arkiverade materialet.

Bevakningslista (tom)
Nästa styrelsemöte

Svinningeakterna
Utgrävning av
Johannelund
Nästa Milstolpe
Förråd hos Armada

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3/9 2013 kl. 16.00 i Vita Huset. Om
behov föreligger kallas till styrelsemöte den 6/8 2013 kl. 16.00.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.00

Vid protokollet

Justeras

Sonja Almsätter
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Gunnar Winberg
Justerare
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