Protokoll fört vid styrelsemöte nr 12
tisdagen den 3/12 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, Björn Sundman, Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övriga
närvarande: Barbro Svärd och Sören Norrby. Anmält förhinder: Hans Rockberg.
Frånvarande: Carl Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkt § 9 p 11.

§4

Föregående mötes protokoll
Gunnar Winberg påpekade att i § 11 p 4 beslutats om att i vår ha en städdag i
Ekbacken men att datum inte bestämts.
Beslut: Vid nästa styrelsemöte bestäms datum för städdag. I nästa utskick till
medlemmarna bekantgörs detta. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§5

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Ingemar Jansson.
Beslutades att protokollet skall justeras i Hembygdsmuseet torsdagen den 5/12 kl.
15.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Beslut: Det med kallelsen utsända utkastet till plan för styrelsesammanträden 2014
godkändes. Planen bifogas protokollet.

Plan för styrelsesammanträden 2014

2.

Förslag till annons för uthyrning av Berggrentorpet hade sänts ut separat före
mötet.
Beslut: Annonsen införs till en beräknad kostnad på 3 000 kr.

Annons Berggrentorpet

3.

Gunnar Winberg meddelade att han kontaktats av Lars Gustavsson med fråga om
ÖHF kan tänka sig att ta hand om en gammal historiskt intressant träsvarv.
Beslut: Gunnar kontaktar Lars Gustavsson med positivt besked med inriktning att
svarven placeras i Hembygdsmuseets övervåning som en del i ”snickarens
inventarier”.

Omhändertagande
av svarv

4.

Sonja Almsätter anmälde att hon deltagit i Länsförbundets kurs i arkivering. Hon
ansåg den mycket intressant och nyttig. Sonja är beredd att fortsättningsvis ta ett
större ansvar för ÖHF:s arkivering.
Beslut: Åt Sonja uppdras att utveckla ÖHF:s arkivering. Inkomna viktigare mail
läggs i Sonjas brevkorg. Alla som har ”ärenden över tid” samlar adekvata
handlingar i mapp som sedan överlämnas till Sonja för arkivering.

Arkivering
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§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade i särskild ordning utsända resultat- och balansräkningar. Han framhöll den kraftiga ökningen av intäkterna för Vita husets
uthyrning och försäljningen av skrifter, vilket reducerat effekterna av de stora
utgifterna för Hagbystugornas renovering.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ekonomi

2.

Hans von Matérn nämnde att liten Milstolpe bör vara klar vid månadsskiftet
januari/februari och en stor sådan i vår efter årsmötet. Han ställde fråga om typsnitt
skall behållas och om antalet sidor för den stora Milstolpen kan behållas vid något
lägre sidantal än tidigare.
Beslut: Arbetet med följande två Milstopar inriktas enligt Hans förslag. Typsnitt
behålls.

Milstolpen

3.

Sven Hugosson refererade kritik mot Skolmuseets öppethållande.
Beslut: En ledningsgrupp för Skolmuseet skall utses.

Skolmuseets
öppethållande

4.

Jörgen Thulstrup redovisade hittills bokförd tidredovisning enligt följande:
- Administration 2277
- Evenemang
1152
- Underhåll
2329
Summa
5758 timmar
Beslut: Jörgen skickar in årssammanställning till Sveriges hembygdsförbund före
den 20 januari 2014.

Tidredovisning

5.

Ingemar Jansson meddelade att askarna utanför hembygdsmuseet nu har fällts och
att almarna är hamlade, allt till en kostnad av 15 000 kr. Det visade sig att almarna
var kraftigt angripna av röta.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Trädfällningen vid
hembygdsmuseet

6.

Ingemar Jansson rapporterade att föremålen på övervåningen i jordbruksmuseet nu
har förts över till det ena av Smedbys 1700-talsmagasin. Han nämnde att Rolf
Tennström varit mycket hjälpsam och tillmötesgående. Hans von Matérn
meddelade att hemsidan är uppdaterad vad gäller Jordbruksmuseet.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Jordbruksmuseet

7.

Gunnar Winberg refererade kontakter med kommunen som indikerar att ansvaret är
oklart för röjning och gräsklippning runt Tunaborgen.
Beslut: Kommande möte med Elisabeth Gunnars får bli avgörande för fortsatt
agerande.

Tunaborgen

8.

Jörgen Thulstrup meddelade att ca 3 600 namnunderskrifter till förmån för en
folkomröstning om exploateringsplanerna vid Täljöviken – Näs lämnats till
kommunen. Vid kommunfullmäktigemötet den 16 december beslutas om det skall
bli folkomröstning eller inte. Naturskyddsföreningen, ÖHF, Trädgårdssällskapet
och Karsvretagruppen har till medlemmar med epostadress skickat ut ett upprop till
en manifestation utanför Alceahuset den 16/12 kl. 15 till förmån för en
folkomröstning.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Kampanjen
Täljöviken - Näs

9.

Sven Hugosson orienterade om det aktuella läget beträffande Domarringsbacken.
Tage Lundberg arbetar vidare med ärendet.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Domarringsbacken

10.

Gunnar Winberg anmälde att försäljningen av Åkersberga Då och Nu gått bra.
Endast ett fåtal ex av upplagan på 100 återstår.
Beslut: Ytterligare 100 ex av Åkersberga Då och Nu trycks, varav ett visst antal
enligt tidigare offert avses för Österåkers kommun.

Boken Åkersberga
Då och Nu

11.

Sören Norrby refererade ett möte i Arbetsgruppen Långhundraleden där Jonas
Wikberg hållit ett mycket intressant föredrag om den i medier uppmärksammade
pålraden vid Gamla Uppsala. Han uppmanade intresserade att bli medlemmar i

Långhundraleden
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Arbetsgruppen Långhundraleden. Tag kontakt med Gudrun Vällfors härom. Sören
ansåg vidare att Långhundraledens turistiska potential ännu är mycket outnyttjad.
Han ansåg vidare att kontakt bör tas med Sören Hjalmarsson om kartor som en del
av kulturarvet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Kontakt tas med Sören Hjalmarsson om kartor
som en del i kulturarvet.

§ 10

Skrivelser
121
122

123
124

§ 11

Sonja Almsätter redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Protokoll från sammanträde 2013-10-31 In AG LÅnghundraleden
Information om möjlighet att söka
In Ekubi AB
pengar till hembygdsverksamhet.
Beslut: Ingen åtgärd.
Information om, årets hembygdsbok.
In Sthlms läns hembygdsförbund
Beslut: Ingen åtgärd.
Nominering av ”Årets eldsjäl”.
In Sthlms läns hembygdsförbund
Beslut: Sven Hugosson bereder ärendet.

Övriga ärenden
1.

Sven Hugosson anmälde att representanter för ÖHF inbjudits till Kultur- och
Fritidsnämndens möte i Vita huset den 17/12 kl. 17. Det finns också möjlighet att
vara med på efterföljande julmiddag. Syftet är kontaktskapande samt tillfälle att
peka på kulturarvet som turistisk faktor liksom att lyfta fram problem som vi
upplever.
Beslut: Sven Hugosson och Jörgen Thulstrup deltar. Andra intresserade anmäler
detta till Birgitta Johansson, epost birgitta.johansson@osteraker.se, tel. 540 81071.

Möte med Kulturoch fritidsnämnden

2.

Jörgen Thulstrup kommenterade en i särskild ordning utsänd PM om förberedelserna inför besöket av Stockholms läns hembygdsförbunds styrelse den 5/12.
Styrelsen tas emot i Hembygdsmuseet kl. 15. Den påföljande timmen disponerar
ÖHF för att informera om sin verksamhet. Därefter intas måltid följt av interna
överläggningar i Länsförbundets styrelse. Sven Hugosson, Jörgen Thulstrup,
Ingemar Jansson, Hans Rockberg samt Marianne Thulstrup och Thea Nilsson
deltar.
Beslut: Mötet med Stockholms läns hembygdsförbunds styrelse genomförs enligt
Jörgens förslag.

Möte med Sthlms
läns hembygdsförbunds styrelse

3.

Ingemar Jansson meddelade att 40 personer hittills anmält sig till ”julbordet” den
16/12. Kostnaden beräknas till ca 5 000 kr.
Beslut: Kostnaden för” julbordet” dras från Blå Vågen-stipendiet. Jörgen
Thulstrup orienterar om aktuella frågor. Lotteri anordnas.

Julfesten den 16/12

4.

Ett utkast till funktionärslista för 2014 hade bifogats kallelsen.
Beslut: Uppdaterad funktionärslista bifogas protokollet.

Funktionärer 2014

5.

Gunnar Winberg påpekade att kaffeservering vid medlemsmöten bör vara gratis.
Beslut: Kaffeservering vid medlemsmöten skall var gratis.

Kaffeservering vid
medlemsmöten

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 7/1 2014 kl. 16.00 i Vita Huset.
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§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 18.10

Vid protokollet

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Justeras

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare
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