Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5
måndagen den 4/5 2015 kl. 15 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Till mötesordförande valdes Gunnar Winberg som sedan förklarade
styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson, Hans Rockberg,
Jörgen Thulstrup och Gunnar Winberg. Övrig närvarande: Barbro Svärd,
Lennart Johansson, Sören Norrby och Birgit Lindholm. Anmält förhinder:
Sven Hugosson och Björn Sundman. Frånvarande: Sonja Almsätter.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med ändring att § 11 p 2 behandlas som
§8 p 1 och med tillägg av § 11 punkt 3.

§4

Föregående mötes protokoll
Kassören Ingemar Jansson påpekade en felaktighet i § 9 p1. Där står att
resultaträkningen uppvisar ett positivt netto på 120 000 kr. Rätt uppgift är att
det är ett negativt netto på 30 000 kr.
Beslut: Med anmäld rättelse läggs protokollet till handlingarna.

§5

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering
Att tillsammans med mötesordföranden justera mötets protokoll valdes
Ingemar Jansson. Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset tisdagen
den 5/5 kl. 09.00

§6

Bordlagda ärenden
Beslut: Fortsatt bordläggning.

§7

Användning av
födelsedagslistan

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

Birgit Lindholm anmälde att föreningen Åkersberga Basket vill ansvara för
serveringen vid midsommarfirandet i Ekbacken. Den har haft ett möte med
Helena Hillgren från Folkdansgillet. Kerstin Lindberg är orienterad.
Beslut: Kontaktpersoner ur ÖHF är Sven Hugosson och Ingemar Jansson.

Midsommarfirandet

Birgit anmälde vidare att Parkteatern den 19/8 i Ekbacken kommer att uppföra
”Den allvarsamma leken” som musikal. Gratis inträde. Kulturföreningen
sköter serveringen.
Beslut: Kontaktperson ur ÖHF är Ingemar Jansson.

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till i
särskild ordning utsända resultat- och balansräkningar. Han sammanfattade
med orden ”det ser bra ut”.
Frågan ställdes om ev. utnyttjande av de medel som nu finns på räntelöst
placeringskonto.
Beslut: Lennart Johansson tar in offerter för prioriterade underhållsåtgärder
som underlag för ev. beslut om användning av medel på placeringskontot.
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2.

3.

4.

5.

Gunnar Winberg nämnde att han och Leif Svensson kommer att ha en liten
Milstolpe färdigtryckt till istoppet den 25/5
Beslut: Redovisningen godkändes.
Lennart Johansson anmälde att dansbanans elskåp har reparerats. Han
påpekade att dansbanans golv har ingrodd smuts och därför behöver rengöras,
ett arbete som kommunen borde ta hand om, liksom byte av trappstegsbrädorna.
Här följde en diskussion som utmynnade i behov av ett möte med kommunen
angående avtalet om Ekbacken och dess disposition framledes.
Beslut: Servicegruppen städar dansbanan, liksom hittills, var 14:de dag i
avvaktan på resultatet från överläggning med kommunen om Ekbacken.
Sven Hugosson kontaktar kommunen i syfte att få till stånd en överläggning
om användning av och avtal om Ekbacken.
Lennart påpekade att hänvisningsskylten till Hagbystugorna vid Vägen mot
Åkers Runö behöver lagas.
Beslut: ÖHF renoverar skylten. Britt-Marie Eriksson bemyndigas köpa färg
till Hagby för 2000 kr.
Lennart frågade om skylten vid Sockenvägen för Jordbruksmuseet skall
vara kvar.
Beslut: Skylten skall vara kvar.
Lennart föreslog att ”bajamajor” fortsättningsvis bör ställas upp i anslutning
till Vita huset och inte som vid Valborg uppe vid parkeringen.
Beslut: Lennarts förslag genomförs.
Det traditionella valborgsfirandet i Ekbacken kommenterades av Jörgen
Thulstrup. Bra väder gynnade arrangemanget. Han uppskattade antalet
deltagare till ca 1100 personer. Utöver sedvanliga punkter i programmet med
orkestermusik och körsång avtäckte kommunalrådet Michaela Fletcher statyn
”Foten”. Vidare informerade representanter för Åkersbergarevyn om en
revykväll den 3 juli. Talet till våren hölls av Mathias Lindow. Allt fungerade
som tänkt. 29 personer ur ÖHF var engagerade i förberedelser och
genomförande.
Bruttointäkterna blev 26 426 kr (exkl. kortbetalningar om ca 500 kr) fördelat
på
- Kaffe-, korv- och glassförsäljning 13106 kr
- Lotteriet
4995
- Chokladhjulet
6915
- Försäljning av skrifter
1410
Kassören Ingemar Jansson kompletterade med uppgiften att de totala
intäkterna uppgick till 27800 kr brutto och netto, efter avdrag av
inköpskostnader, till 16845.
Mötesordföranden tackade Jörgen för hans insatser i Valborgsfirandet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Vid nästa års Valborgsfirande begär ÖHF
polistillstånd för brasan, inte kommunen.
Gunnar Winberg anmälde att det nu föreligger resultat från
georadarundersökningen runt Tunaborgen. Där Roslagsvatten tidigare grävt
finns en grund till en stor byggnad – kanske biskopens residens. Flera andra
husgrunder har påträffats, liksom en kajkant intill bebyggelsen vid
Riddarvägen. Länsstyrelsens rapport föreligger ännu inte.
Gunnar, med biträde av Birgit Lindholm, redogjorde därefter i anslutning till
ett knippe bilder för den resa som de båda tillsammans med Sven Hugosson
gjort till Kastelholms slott på Åland. De blev mycket väl omhändertagna av
platschefen Silvana Fagerholm Sjöholm jämte en medarbetare. Intrycken
behöver nu bearbetas och slutsatser dras för tillämpningar för Tunaborgen.
Länsmuseet har också kontaktats och är intresserade av att medverka vid det
fortsatta arbetet med Tunaborgen.
I en kommentar föreslog Sören Norrby att fastighetsmäklare borde samlas till
en träff för att informeras om Österåkers rika kulturarv. Sådan kunskap borde
utnyttjas i marknadsföringssyfte. Kanske kan den också ge sponsorintäkter till
ÖHF. Hans Rockberg nämnde att han redan haft sådana kontakter och att han
är beredd att inbjuda till en sådan träff så snart ett datum bestämts.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Hans Rockberg uppdras att arbeta
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6.

vidare med frågan om möte med fastighetsmäklare.
Beslut: Frågan bordläggs.

7.

Beslut: Frågan bordläggs.

§ 10

Utveckling av
medlemsregistret
Minskning av
portokostnader

Skrivelser
Behandlingen av inkommande och utgående skrivelser bordläggs.

§ 11

Övriga ärenden
1.

Frågan har behandlats under § 9 p 3.

2.

Frågan har behandlats under § 8 p 1.

3.

Hans Rockberg nämnde att ÖHF i gåva fått ett hörnskåp samt ett bord. Från
Fredsborg har också gåva inkommit.
Beslut: Hans Rockberg biträder vid utformandet av tackbrev.
Bo Hedenstedt presenterade som gåva en vävd väggbonad med historiskt motiv i
form av ålderstrappan.
Beslut: Gåvan mottas tacksamt. Var den skall hängas upp i Vita huset beslutas
senare.

§ 12

Städning av
dansbanan
Midsommarfirandet
Gåvor

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150404. Inga frågor
behandlades vid det nu aktuella sammanträdet.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 8/6 2015 kl. 15.00 i Vita Huset.
(Obs ändrat datum i förhållande till sammanträdesplanen).

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 16.40

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Gunnar Winberg
Mötesordförande
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Ingemar Jansson
Justerare

