Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5
måndagen den 3/4 2017 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,
Ingemar Jansson, Björn Pålhammar, Hans Rockberg, Jörgen Thulstrup och
Emelie Wengse. Övrig närvarande: Lennart Johansson, Birgit Lindholm (del
av tiden), Lars-Erik Rosberg och Leif Svensson (del av tiden).

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 11 p 5 och 6.

§4

Godkändes och lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

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

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat (inga)

§8

Nya ärenden
1.

2.

3.

§9

Sven Hugosson menade att ÖHF skall inge ett yttrande över kommunens
översiktsplan för Österåker 2040.
Beslut: ÖHF skall inge yttrande som bereds i en arbetsgrupp med Hans
Rockberg, Bo Hedentedt och Jörgen Thulstrup med Hans som
sammanhållande. Förslag till yttrande skall behandlas vid styrelsemötet den
8/5.
Emelie Wengse pekade på behovet av att vara fler aktiva som guider vid
skolmuseet. Ett nätverk behöver byggas upp.
Beslut: Alla bör hjälpa till med att tipsa Emelie om möjliga guider till
skolmuseet.
Lars-Erik Rosberg presenterade sig och anmälde att han i mån av förmåga
och möjlighet biträder i föreningens arbete. Sven Hugosson hälsade Lars-Erik
välkommen i gänget och föreslog att han adjungeras till styrelsen.
Beslut: Lars-Erik-Rosberg adjungeras till styrelsen.

Kommunens
översiktsplanering

Utvecklingen av
Skolmuseet

Adjungera Lars-Erik
Rosberg till styrelsen

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till i
särskild ordning utsända resultat- och balansräkningar. Han framhöll bl.a. en
otydlighet i redovisningen av årsbokslutet.
Ingemar tog vidare upp frågan om oklarheter när det gäller vad
hembygdsförsäkringen kan ersätta t.ex. skador i fotoarkivet, museibesökare
som faller omkull och skadar sig, jordfel i elsystemet, m.m.
Ingemar ställde även fråga om den fasta telefonen kan bytas ut mot
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Ekonomi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

mobiltelefon.
Beslut: Redovisningen godkändes. Lars-Erik Rosberg hjälper kassören att
reda ut oklarheten i bokslutet och förbereder ett svar vid årsmötet om frågan
kommer upp. Åt kassören uppdras att i samverkan med Byggnadsvårdsgruppen kartlägga försäkringsskyddet. Den fasta telefonen byts ut mot
mobiltelefon.
Sonja Almsätter efterlyste material att ta in i nästa Milstolpe, bl.a. om
årsmötet och det kommande jubileet. Det bör finnas klart till senast den 1/1.
Beslut: Sonjas önskemål skall beaktas.
Bo Hedenstedt anmälde att program för 1:sta halvåret, inkl. Valborg, i det
närmaste är klart. Arbete pågår med programmet för andra halvåret
Beslut: Redovisningen godkändes.
Lennart Johansson beskrev arbetet med att avfukta Båtsmansmuseet – 110
liter vatten på en månad, 20 liter på en vecka. Ventilation av huset kommer
att ordnas till. Vidare måste högra övre hörnet av byggnaden höjas upp flera
centimeter och säkras.
Ingemar Jansson anmälde att arbete med taket på Mobergtorpet kommer att
påbörjas den 8/5 med avtäckning av teglet. Vi bör ta hjälp med att byta reglar
och papp men kunna återlägga teglet själva.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Björn Pålhammar anmälde att programmet för 70-årsjubileet i princip är
klart. Radio Österåker har uppmärksammats på vårt jubileum.
Hans Rockberg kompletterade med en sammanfattning av vilka slags avsnitt
som skall tas in i jubileumsboken.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Emelie Wengse meddelade svar på Visit Roslagens mail om stämma.
Han Rockberg anmälde att ångslupen ”Hjärter kung” kommer att göra resor
på Åkers kanal och Garnsviken med två turer vardera dagen den 28/5 och
10/8. Start vid ”gästhamnen” intill Klappbryggan. Hans kommer att guida.
Priset är 390 kr/person
Beslut: Redovisningen godändes.
Sven Hugosson refererade den för vår del välbesökta diskussionen i
kommunhuset m permanentscen i Ekbacken. En lokalisering alldeles intill
Vita huset och Berggrentorpet kan vi inte acceptera. Skulle leda till alltför
många konfliker med vår verksamhet i Vita huset. Gemensamt med
kommunrepresentanter bör vi försöka hitta en annan lokalisering.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sonja Almsätter anmälde förestående födelsedagar.
Jörgen Thulstrup refererade mail från länsförbundet i vilket det tackade för
vårt bidrag till ”Årets hembygdsbok”. Förbundet har dock beslutat att
Danderyds hembygdsbok ”Danderyd – Ett sekel i förändring” skall
nomineras.
Länsförbundets årsmöte den 25/3 i Solna besöktes av 120 ombud, varav 6
från ÖHF. Efter ett proffsigt musikinslag (kvinnlig operasångare med pianoackompanjemang) följde sedvanliga årsmötesförhandlingar som bitvis blev
rätt stormiga. Ombud från Norrmalms och Katarinas hembygdsföreningar
yrkade att länsförbundets ordförande skulle avgå. Bakgrunden var en schism
om styrelserepresentationen i den stiftelse som förvaltar den stora donationen
till hembygdsföreningen på Ljusterö. En annan fråga som krävde avsevärd tid
och gott handlag från ordföranden var behandlingen av en motion där nyss
nämnda hembygdsföreningar i Stockholm yrkade på väsentligt större insatser
från förbundet för att värna stadens kulturarv. Styrelsen ansåg att förbundet
gör stora insatser och ansåg motionen besvarad. Efter omröstning blev detta
också mötets beslut. Efter en delikat lunch vidtog sedan utflyktsprogrammet,
en dryg timme försenat. I tre bussar gjordes en mycket uppskattad rundtur i
Solna vilken på ett instruktivt sätt speglade Solnas omvälvande historia från
landsbygd till höghusstad.
Jörgen Thulstrup återknöt till styrelsens beslut 170306 § 11 p 1, vari bl.a.
begreppet kommitté ersätts med grupp med prefix som anger gruppens
arbetsuppgift. Ett uppföljningsmöte har därefter genomförts och från detta
möte föreslås:
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Milstolpen

Programgruppen

Byggnadsvårdsgruppen

ÖHF:s 70-årsjubileum

Turistbyrån

Scenen i Ekbacken

Födelsedagar
Årets hembygdsbok

Länsförbundets årsmöte
den 25/3

Kontaktpersoner för
arbetsgrupper

- Sonja Almsätter inarbetar de nya benämningarna i broschyrer och, i
samarbete med Leif Svensson, på hemsidan.
- Varje arbetsgrupp skall ha en kontaktperson till styrelsen. Följande
kontaktpersoner föreslås:
Programgruppen
Bo Hedenstedt
Byggnadsvårdsgruppen
Lennart Johansson
Fotogruppen
Leif Svensson
Torpgruppen
Sonja Almsätter
Fornminnesgruppen
Björn Pålhammar
Medlemsinformationsgruppen Gruppen är f.n. vakant
Beslut: Föreslagna kontaktpersoner utses.

§ 10

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

Nr
24

Datum

Ärende
Postboxen flyttas till Rallarvägen

In/Ut
In

Avsändare/mottagare
Postnord

25

2017-03-22

Förslag att gamla stations-huset ska återuppbyggas

In/Mail**)

Jan-Olof Nyström

2017-03

Vår årsbok om Biskopstuna blev inte nominerad i
tävlingen ”årets hembygdsbok”

26

In/Mail**)

Sthlms hembygdsförbund

27

2017-03-17

Information om hembygds-försäkringen

In/Mal**)

Sthlms hembygdsförbund

28

2017-03-24

Fel i kallelsen ang. medlems-avgiften

In/Mail**)

Bengt Gustavsson
medlem 2102

29

2017-03-28

Svar på Förslag att gamla stations-huset ska
återuppbyggas

Ut/Mail**)

Sven Hugosson
ÖHF

30

2017-03-29

Fråga om landstormsförråd i Roslags-Kulla

In/Mail**)

Gösta Lindh

31

2017-04-02

Svar på ovanstående mail

Ut/Mail**)

Sven Hugosson ÖHF

§ 11

Övriga ärenden
1.

Förberedelserna för årsmötet den 23/4 genomgicks.

2.

Med referens till ett möte med Angus Carlsson anmälde Emelie Wengse att
Time Travel Tours sköter allt det praktiska med reklam för våra vandringar och
inför besök vid Hembygdsmuseet. Vi kommer att få ersättning i samband med
besöken.
Beslut: Redovisningen godkändes. Försäkringsskyddet för besökare bör kollas
upp (§ 9 p 2).
Förberedelserna inför seniorernas dag genomgicks, bl.a. beredskapen med
hjärtstartare. Nästa möte hålls den 27/4 kl. 14 i Vita huset.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Björn Pålhammar ansåg att vi bör kämpa vidare för att få Domarringsbacken
återinförd som fornminne. Han menade att det i lagtexterna finns formella
utgångspunkter som är tillräckligt hållbara för en sådan åtgärd.
Beslut: Sven Hugosson och Björn Pålhammar utarbetar skrivelse till
Riksantikvarieämbetet med förslag att återinföra Domarringsbacken som
fornminne.
Hans Rockberg anmälde att några privata filmare satt igång ett filmprojekt där
två invandrarungdomars traumatiska upplevelser och utvisningshot skildras. Till
rollbesättning har bl.a. skolelever rekryterats.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Birgit Lindholm meddelade att filmen om när järnvägen kom till Åkersberga
åter visas i Facklan den 10/4 kl. 15 och 19. Hon anförde vidare att Länsmuseet

3.

4.

5.

6.

3

Förberedelser inför
årsmötet den 23/4
Samarbetet med
Time Travel Tours

Seniorernas dag den
18/5
Domarringsbacken

Nytt filmprojekt

Info från
kommunen

gör en utgrävning under tre veckor på höjden väster om Sockenvägens korsning
med väg 276. En visning kommer att ske där den 12/4 kl. 13. Birgit anmälde
vidare att det finns problem med att arrangera Midsommar i Ekbacken.
Beslut: Redovisningen godkändes.

§ 12

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150502.
Inga frågor från bevakningslistan behandlades.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 8/5 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17.00

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare
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