Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2
måndagen den 7/2 2017 kl. 15 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande Bo Hedenstedt förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sonja Almsätter, Bo Hedenstedt, Ingemar Jansson,
Björn Pålhammar, Hans Rockberg (del av tiden), Jörgen Thulstrup och Emelie
Wengse (del av tiden). Övrig närvarande: Lennart Johansson. Anmält
förhinder: Sven Hugosson.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 3 samt
§ 11 p 4 och 5.

§4

Godkändes och lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

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

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
Inköp av 20 ex av boken Åkersenap till en kostnad av 2 000 kr.
Beslutet godkändes.

§8

Nya ärenden
1.

2.

3.

Jörgen Thulstrup sammanfattade länsförbundets inbjudan till årsmöte den 25
mars. Vi får anmäla 6 delegater.
Beslut: Jörgen efterhör intresse att delta samt skickar in anmälan före den 8
mars.
Underlag för revidering av föreningens stadgar har tidigare delats ut av Sonja
Almsätter. Vid överläggningen framkom sammanfattningsvis att dessa bör
vara övergripande och principiella. Detaljerade regler bör endast tas med om
de från medlemssynpunkt är viktiga, t.ex. rörande försäljning av föreningens
hus. En genomgripande överläggning om stadgarna är tidskrävande och bör
därför genomföras vid ett särskilt möte och i så god tid att förslag till nya
stadgar årsmötet i april.
Beslut: Et särskilt möte om stadgarna genomförs. Jörgen Thulstrup föreslår
dag och tidpunkt efter koll med styrelsens medlemmar.
Sonja Almsätter anmälde ett förslag från Gunnar Winberg att avlidna
medlemmar skall kunna utses som postuma hedersledamöter.
Beslut: Sven Hugosson och Jörgen Thulstrup tar med denna fråga vid arbetet
med belöningar inför årsmötet.
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Länsförbundets årsmöte
den 25 mars

Revidering av stadgar.

§9

Rapporter
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Ingemar Jansson delade ut aktuella resultat-och balansräkningar. Han framhöll
bl.a. att vinsten för förra året var 21 000 kr samt att såväl kostnader som
intäkter från Vita huset kraftigt överstigit budget. Han nämnde vidare att han
fått en räkning för reparation av skorsten i Tingshuset och ifrågasatta att ÖHF
skall betala denna. Det borde vara kommunens ansvar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ingemar skickar räkningen till kommunen.
Sven Hugosson bör med kommunen aktualisera ansvarsfrågorna rörande
Tingshuset.
Sonja Almsätter anmälde att det fortfarande finns utrymme i den Milstolpe
som skallskickas ut i början av mars.
Beslut: Ingemar Jansson skriver minnesord över Bibbi Backgård.
Lennart Johansson anmälde att en planering av arbetena i Stenhagen har
påbörjats men ännu inga konkreta åtgärder vidtagits.
Ingemar Jansson redovisade offerter för renovering av Mobergtorpets tak.
Omfattning och praktiskt utförande av dessa åtgärder diskuterades.
Beslut: Inriktningen skall vara att så mycket som möjligt görs i maj med
frivilliga krafter och med bistånd av DNA Bygg AB, Håkan Dernell. Ingemar
Jansson undersöker vidare och återkommer med konkret förslag.
Bo Hedenstedt nämnde att arkeologen Niclas Björck kommer till
hembygdskvällen den 16/2 på temat Tråsättrautgrävningen.
Björn Pålhammar anförde att förberedelserna inför 70-årsjubileet flyter fram
på ett bra sätt. Bo Hedenstedt refererade sedan minnesanteckningar rörande
programinnehållet.
Hans Rockberg kommenterade arbetet med jubileumsskriften. Vissa bidrag
finns redan. En tanke är att också ta in visst material från gamla Milstolpar.
Beslut: I minnesanteckningarna redovisat programinnehåll godtogs och bör
ligga till grund för fortsatt arbete. Information och inbjudan till våra
medlemmar bör gå ut i mars.
Frågan bordlades.
Frågan bordlades.
Jörgen Thulstrup refererade insänd rapport till Sveriges hembygdsförbund
angående ”Hembygdens år”.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Bo Hedenstedt redovisade från möte med revisorerna om Hagbystugorna. De
stöttar föreningen och styrelsen och motsätter sig inte en försäljning så länge
en sådan har samma bevarandevillkor som i gåvobrevet och att
fastighetsbildningen kvarstår. Sven Hugosson har haft kontakt med
golfklubben som kommer att upprätta ett förslag till köpeavtal som underlag
för vidare diskussion och förhandling.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup nämnde att utställningen om Biskopstuna kommer att visas i
Åkersbergas bibliotek den 15/5 - 15/6. Den skall därefter flyttas till
hembygdsmuseet. Han förslog att den öppnas där i mitten av oktober i år. Den
bör sedan visas där i ca ett halvt år för att avlösas av temautställningen
”Milstolpar i Österåker”.
Beslut: Den redovisade inriktningen för utställningar i hembygdsmuseet
godkänns.
Sven Hugosson har skriftligt meddelat att kommunen vet att vi inte gillar det
upprättade förslaget till teaterscen i Ekbacken. Vi får nu avvakta
finansieringsfrågans hantering. Sedan får vi diskutera placeringen. Sven har i
detta sammanhang väckt frågan om behovet att revidera vårt avtal om
Ekbacken.
Beslut: Sven arbetar vidare med frågan och återkommer till styrelsen.
Sven Hugosson har skriftligt meddelat att han haft samtal med Dan Koel som
vill utveckla samarbetet med ÖHF, men det hänger på styrelsen och dess
ordförande. Man har just vunnit en rättstvist om det stora arvet och ”vilar nu ut
efter detta”.
Beslut: Sven Hugosson återkommer efter fortsatta kontakter med Ljusterö
hembygdsförening.
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Ekonomi

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen

Programgruppen
70-årsjubileet

Aktuellt från
Turistbyrån
Skolmuseet
Rapport om
Hembygdens år
Hagbystugorna

Temautställningarna i
Hembygdsmuseet

Teaterscen i Ekbacken

Träff med Ljusterö
hembygdsförening

§ 10

Skrivelser
Sonja Almsätter kommenterade inkommande och utgående skrivelser i
anslutning till utlämnad lista.

Nr

Datum

Ärende

In/Ut

Avsändare/mottagare

6

2016-12-24

Erbjudande om gåva till föreningen (tavla)

In/Mail**)

Elisabeth Helzl

7

2016-01-12

Enkät, Utvärdering av Hembygdens år

In/Mail**)

Sveriges
Hembygdsförbund

8

2016-01-16

Kallelse till förbundets årsmöte 25 mars

In/Mail**)

Elisabeth Helzl

9

2016-01-13

Inbjudan till premiär till ”När järnvägen
kom”

In/Mail**)

Kultur- och fritidsnämnden

10

2016-01-23

Kungörelse. Detaljplan för Näsängen.
Beslut: Hans Rockberg bemyndigas utforma
och expediera kritiskt yttrande (jfr. § 11 p 3)

In*)

Österåkers kommun

11

2016-01-16

Samråd kring detaljplan för f.d. Bergaskolan

In*)

Österåkers kommun

12

2016-02-05

Yttrande över detaljplan för f.d. Bergaskolan

Ut

Österåkers kommun

*) Dokument märkta med asterisk är arkiverade som ”Samrådshandlingar / Plandokument”
**) Vidarebefordrat mail till styrelse och/eller övriga intresserade

§ 11

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

5.

§ 12

Minnesanteckningar från ett arbetsgruppsmöte om hur vi kan och bör arbeta i
framtiden hade bifogats kallelsen. Under en kort överläggning framkom bl.a.
följande synpunkter:
- Arbetet – vad skall vi göra och hur - bör kopplas till övergripande
uppgifter och krav, t.ex. från stadgarna.
- Alla grupper bör ha en koppling och ingång till styrelsen.
Beslut: Arbetsgruppen arbetar vidare och återkommer till styrelsen.
Hans Rockberg föreslog att i kommande årsböcker man skulle kunna ta in
intressanta och relevanta inslag från äldre Milstolpar.
Beslut: Jubileumsskriften skall tillika vara årets årsbok. Hans Rockberg arbetar
vidare med sitt förslag om kommande årsböcker.
Björn Pålhammar ställde frågan om vi kan överklaga ett beslut om detaljplanen
för Näsängen. Kan vi göra gemensam sak med Naturskyddsföreningen
Österåker?
I den efterföljande diskussionen anfördes att vi inte kan överklaga. Vi är inte
sakägare. Däremot kan Naturskyddsföreningen överklaga.
Beslut: Hans Rockberg bemyndigas att i samverkan med Björn Pålhammar
utforma ett kritiskt yttrande över detaljplanen för Näsängen. Bl.a. bör tidigare
kritiska synpunkter lyftas fram och hänvisning ske till lagen om vårt kulturarv
(jfr. § 10 p 10).
Sonja Almsätter redovisade närmast kommande födelsedagar.
Jörgen Thulstrup läste upp tack från Gudrun Vällfors för uppvaktningen på
hennes 80-årsdag.
Sonja Almsätter redovisade mail från Lars Rosberg där han anför intresse att
hjälpa till med arbete i föreningen.
Beslut: Jörgen Thulstrup kontaktar Lars Rosberg i frågan.

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150502.
Inga frågor behandlades.
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Hur arbeta i
framtiden?

Årsboken

Innebörd av
kulturarvet

Födelsedagar

Intresse av
arbete

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 6/3 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17.10

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Bo Hedenstedt
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare
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