Protokoll fört vid styrelsemöte nr 1
måndagen den 4/1 2016 kl. 15 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt,
Börje Löfvén, Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Jörgen Thulstrup och
Emelie Wengse. Övrig närvarande: Lennart Johansson och Sören Norrby.
Anmält förhinder: Hans Rockberg.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 7 och 8.

§4

Godkändes och lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Bo
Hedenstedt. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med epost och
sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

2.

§9

Jörgen Thulstrup ställde frågan om att den nya utställningen i Hembygdsmuseet om Åkers kanal skall dokumenteras i ett tryckt häfte på sätt som skett
för tidigare utställningar.
Beslut: Åt Jörgen uppdrogs att utarbeta ett tryckunderlag för att dokumentera
den nya utställningen. Ställning tas därefter hur tryckning skall ske och till
vilket antal.
Lennart Johansson ställde frågan om att åka runt och visa föreningens hus för
de nya styrelseledamöterna.
Beslut: Åt Lennart uppdras att lördagen den 16/1 visa våra hus för de nya
styrelseledamöterna. Samling vid Vita huset (snickarboden) kl. 10.

Trycka utställningen om
Åkers kanal

Visning av föreningens
hus

Rapporter
1.

2.

Ingemar Jansson kommenterade med epost utsända resultat- och balansrapporter. Han framhöll sammanfattningsvis att det ekonomiska läget är gott
med ett positivt resultat på drygt 47 000 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sven Hugosson hänvisade till tidigare styrelsebeslut att programkommittén
skall ta över det samordnande ansvaret för Milstolpen. Som ordförande i
presidiet/programkommittén ställde han sig till förfogande för uppgiften men
pekade på dess oklara innebörd.
Beslut: Åt Sonja Almsätter uppdras att till nästa möte utarbeta förslag till
uppgift för programkommittén vad avser samordningen av Milstolpenarbetet.

1

Ekonomi

Milstolpen

3.

4.

5.

6.

Hon bör i denna fråga samverka med Gunnar Winberg, Leif Svensson och
Hans Rockberg.
Lennart Johansson anmälde att takkontroll utförts på husen i Ekbacken. Ett 20tal takpannor behöver bytas.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sven Hugosson anförde att Tunabåtsskulpturerna nu finns på plats i
Alceahuset och kan där beskådas. Tidpunkt för officiell invigning har ännu
inte beslutats.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sven Hugosson anmälde att det tänkta filmprojektet om Österåkers historia
från forntid till nutid kommer att gå igång inom kort. Budgeten är på 300 000
kr och Birgit Lindholm är sammanhållande tjänsteman. Produktionen kommer
att ske i samråd med oss. Sven nämnde att han ännu inte träffat filmmakaren.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Emelie Wengse rapporterade från arbetet i Turistbyrån. Hon poängterade att
ÖHF:s böcker, häften och kalendrar är mycket uppskattade och efterfrågade.
Hon betonade också det stora värdet av att tidvis ha ÖHF-representanter där
för att svara på frågor och motta information. Den rollen har hittills utövats
med framgång av Hans Rockberg. Emelie erbjöd sig att starta en facebooksida
för ÖHF.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Emelie Wengse uppdras att starta en
facebooksida för ÖHF och att i samband därmed informera om hur denna görs
tillgänglig för intresserade.

Byggnadsvårdsgruppen

Tunabåtsskulpturerna

Filmprojektet om
Österåker

Aktuellt från
Turistbyrån

7.

§ 10

Skrivelser
Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser. Hon
framhöll att inbjudan till förbundets årsmöte kommer att kopieras och läggas i
styrelsemedlemmarnas postfack.
Jörgen Thulstrup nämnde, i Hans Rockbergs frånvaro, att det finns en
planhandling rörande exploatering av norra delen av Brännbacken. Den kan
läsas i entrén till Alceahuset. I ett tidigare skede av detta ärende har ÖHF
anfört att föreningen inte har någon erinran mot denna exploatering.

Nr
1.

Datum
15-12-14

Ärende
ArbetSams och Arbetes museum, kursprogram 2016

In/Ut
In

2.

15-12-22

Betr. skärgårdsdagarna på Djurgården 27-29 maj 2016.

In

3.
4.

15-12-25
15-12-31

Synpunkter om Dragontorpet från medlem.
Kallelse till Årsmöte

In
In

5.

15-12-31

Årsrapport till Sthlms läns hembygdsförbund.

Ut

§ 11

Avsändare/mottagare
Sthlms läns
hembygdsförbund
Redaktionen för
Djurgårdsdagarna
Lena Begat Mark
Sthlms läns
hembygdsförbund
ÖHF Jörgen Thulstrup

Övriga ärenden
1.

2.

3.

Sven Hugosson refererade till tidigare styrelsebeslut om en seminariedag för
att diskutera åtgärder för att rekrytera fler aktiva.
Beslut: Ett seminarium om rekryteringsfrågor genomförs onsdagen den 20
januari kl. 14 -17 i Vita huset.
Aktivitetsplanen för 2016 genomgicks med syftet att stämma av utestående
frågor.
Beslut: Åt Jörgen Thulstrup uppdrogs att i samverkan med Carl-Göran
Backgård kontakta Gunnar Lind med fråga om han vid hembygdskvällen den
17/11 kan presentera sin bok om rysshärjningarna 1719.
Bo Hedenstedt konstaterade att den inte i vårprogrammet finns utrymme för
en gemensam aktivitet med Naturskyddsföreningen Österåker. Han föreslog i
stället en naturdag lördagen den 20/8 med bl.a. besök vid Wira bruk samt
fågelskådning.
Beslut: Åt Bo uppdrogs att arbeta vidare med sitt förslag till gemensam
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Seminariedag om
rekrytering

Vårprogrammet

Aktivitet med Naturskyddsföreningen

4.

5.

6.

7.

8.

§ 12

aktivitet med Naturskyddsföreningen. Inbjudan bör kunna bifogas i
marsutskicket.
Sonja Almsätter nämnde att istoppet den 18/1, med början kl. 13, består av
årsboken, inbetalningskort samt ett följebrev. Detta ger utrymme för
ytterligare 20 grams innehåll inom ramen för portot.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Det med kallelsen bifogade utkastet till funktionärslista för 2016 genomgicks.
Beslut: Jörgen Thulstrup daterar upp funktionärslistan för 2016 och bifogar
denna till protokollet.
Björn Pålhammar ställde frågan om hur ÖHF bör uppmärksamma att det 2017
är 70 år sedan föreningen bildades. Kanske utge en särskild jubileumsskrift i
likhet med vad som skedde vid 60-årsjubileet 2007.
Beslut: Åt Björn Pålhammar uppdras att arbeta vidare med frågan, och
återkomma till styrelsen, om hur ÖHF:s 70-årsjubileum bör uppmärksammas
Sonja Almsätter meddelade att det nu på kontoret finns en kasse med skrifter
och anteckningar som tillhört Hans von Matérn.
Beslut: Åt Sonja uppdras att gå igenom och sortera upp det från Hans von
Matérn kvarlämnade materialet, kasta dubbletter samt, i samverkan med
Gunnar Winberg, ordna upp det som bör sparas.
Sonja Almsätter ställde frågan om möjligheten att hyra ut Vita huset för
endast en dag (intäkt 1000 kr) i samband med veckoslut. Nuvarande regel
stadgar att vid veckslut gäller uthyrningen tre dagar (intäkt 3000 kr). I den
efterföljande diskussionen förekom synpunkter både för och emot förslaget.
Endagsuthyrning skulle kunna reducera möjliga intäkter för en helg från 3000
kr till 1000 kr medan nuvarande regel riskerar en möjlig intäkt på 1000 kr för
en helg som annars skulle vara outhyrd.
Beslut: Under en testperiod t.o.m. augusti i år tillåts endagsuthyrning vid
veckslut om detta bedöms kunna öka intäkterna för den aktuella helgen.

Istoppet den 18/1

Funktionärslistan för
2016
Fråga om 70årsjubileum

Hans von Matérns
skrifter

Uthyrning av Vita
huset

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 151208.
Björn Pålhammar ställde frågan om läget beträffande vad som skall ske med
slussvaktarbostaden.
Sven Hugosson replikerade att det är kommunen som ”äger frågan”. Birgit
Lindholm är ansvarig handläggare. Länsstyrelsen har engagerat sig och
framhållit slussvaktarbostadens stora kulturvärde. Vi behöver för närvarande
inte göra något.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 1/2 2016 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 16.55.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Bo Hedenstedt
Justerare
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