Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
måndagen den 12/6 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, Lars-Erik Rosberg och
Gunnar Winberg.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 3 och 4, §
9 p 9 och § 11 p 3.

§4

Inga frågor förekom. Protokollet lades till handlingarna.

Föregående mötes
protokoll

Justering

Justering

Föregående mötes protokoll

§5

Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Emelie
Wengse. 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.

Sonja Almsätter beskrev sin arbetssituation och betecknade den som ohållbar.
Styrelsens ledamöter höll med. Det går inte att arbeta som nu. Våra uppgifter
behöver gås igenom, sättet att arbeta granskas kritiskt och ansvarsområden
delas ut på ett sätt som gör det möjligt att genomföra våra uppgifter på ett bra
sätt.
Under överläggningen utpekades några områden/uppgifter som behöver
granskas/hanteras:
-Verksamhetsplanen
- Milstolpen
- Stadgarna
- Medlemsregistret
- Medlemsutskick – bl.a. möjligheten till digitalisering
- Hemsidan
- Medlemsrekrytering, främst av aktiva
Beslut: Ett arbete skall tidigt i höst påbörjas för att klarlägga vad vi skall
arbeta med, hur vi skall arbeta och hur ansvar skall fördelas.
Sven Hugosson kontaktar Lars Valentin med fråga om han kan ta ansvar för
Milstolpen.
Björn Pålhammar anförde att en ny utgrävning kommer att ske vid den 6 000
år gamla stenåldersboplatsen vid Lappdal den 28/8 – 9/9. Frivilliga amatörer är
välkomna att delta i arbetet. Man kan anteckna sig på lista i Turistbyrån. Björn
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Hur arbeta i framtiden?

Utgrävningen vid
Lappdal

3.

4.

§9

menade att ÖHF är utgrävningens ansikte utåt och att han är sammanhållande i
den delen. Han uppmanade intresserade att höra av sig.
Beslut: ÖHF medverkar på sätt som Björn beskrivit.
Jörgen Thulstrup anmälde en skrivelse från arkeologen Gunilla Larsson som
anhåller om bidrag på 8 000 kr för att genomföra två s.k. C14-analyser som ett
led i undersökningen av förmodade fornlämningar vid Johannelund. Enligt
Birgit Lindholm kan ÖHF återfå beloppet genom att i sin tur söka bidrag från
kommunen.
Beslut: Gunilla Larsson beviljas bidrag med 8 000 kr för C 14-analyser. Jörgen
Thulstrup orienterar Gunilla Larsson om beslutet samt inger skrivelse till
kommunen med begäran om bidrag med motsvarande belopp.
Hans Rockberg redovisade två detaljplaneförslag från kommunen:
- Samråd kring detaljplan för Runö 7:15 m.fl..
- Detaljplan för Säbydepån och ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
för anläggande av ny bro över Åkers kanal.
Han föreslog att förslagen godtas av ÖHF.
Beslut: ÖHF har ingen erinran mot detaljplaneförslagen.

Ansökan om bidrag för
C 14-analyser

Detaljplaneförslag

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget och framhöll
sammanfattningsvis att resultatet hittills är gott. Han nämnde i sammanhanget
att kostnaden för reparationen av Mobergtorpets tak i egen regi med frivilliga
krafter är ca 20 000 kr, vilket innebär en besparing på minst 100 000 kr om
arbetet lagts ut på entreprenör.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sonja Almsätter anmälde att hon tar emot textbidrag till nästa Milstolpe som
sänds ut i oktober.
Björn Pålhammar anförde att han bidrar med text om Lappdalsutgrävningen.
Beslut: Redovisningen godkändes
Lennart Johansson nämnde att det är få i gruppen som arbetar i sommar. Ett
jobb som skall göras byte av visst virke i dansbanan. Han ansåg vidare att
”Ekbacksskylten ” vid nedfarten behöver renoveras. Detta är kommunens
ansvar.
En fråga som kom upp är om det taktegel som nu ligger på Armadas mark
bakom Hembygdsmuseet kan/får ligga kvar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Björn Pålhammar kollar frågan om taktegel
med Armada.
Björn Pålhammar anmälde att förberedelserna går vidare enligt plan. En fråga
som återstår att lösa är båttransport från Åkersbro till Ekbacken.
Hans Rockberg kommenterade läget beträffande jubileumsboken och nämnde
då att det kan bli svårt att få ut den av trycket till i september.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Gunnar Winberg nämnde att utställningen om Biskopstuna i Österåkers
bibliotek tas ned nu i veckan och magasineras inför att i valda delar sättas upp i
Hembygdsmuseet i höst. Han sa att invigningen i biblioteket var lyckad med
ett 50-tal personer närvarande. I höst kommer Per Karlsson att hålla samma
föredrag som vid invigningen.
Gunnar tog också upp frågan om vårt fotoarkiv. För närvarande finns ingen
ansvarig för detta. Han refererade ett möte med kommunföreträdare om på
något sätt skulle kunna ta över ansvaret. Något besked gavs inte. Eva Wiström
skall fundera över sommaren. Han föreslog att arkivet ”får ligga i träda i
sommar”.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Sonja Almsätter anmälde att nationaldagsfirandet avlöpte på ett trevligt sätt.
Ca 1 500 personer kom till Ekbacken. Bo Hedenstedt hälsade välkommen och
vår nya fana presenterades. Bruttointäkterna från försäljningen var ca 14 000
kr. Båtsmansmuseet hölls öppet genom Carl-Göran Backgårds försorg.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ingemar Jansson är sammanhållande för
ÖHF:s medverkan vid Kanalens dag.
Hans Rockberg redovisade intrycken från den genomgång som varit om
utgrävningen vid Sockenvägen/väg 276. Det är fråga om en kistgrav från
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Ekonomi

Milstolpen

Byggnadsvårdsgruppen

ÖHF:s 70-årsjubileum

Biskopstuna

Nationaldagen

Utgrävningen vid
Sockenvägen/väg 276

8.

9.

§ 10

tidigaste kristna tid. Inga gravfynd har gjorts, inte heller kroppsrester. Besök
gjordes sedan vid gravfältet på höjdsluttningen norr därom.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans Rockberg nämnde att turerna med ångslupen ”Hjerter kung”, vid vilka
hPan guidat, är Visit Roslagens projekt. Turerna blev snabbt fullbokade.
Extraturer i sommar planeras. Information om dessa ges på Visit Roslagens
hemsida.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans Rockberg anmälde att ÖHF från Folkdanslaget i gåva fått ett
marknadstält, ett partytält och en fiskdamm. Gåvorna förvaras nu i
Tiondeladan.
Hans nämnde också att från hemvärnet fått 5 fotoalbum. Han förevisade vid
mötet ett av dem. Han sa sig villig att göra en notis om detta i Milstolpen eller
i årsboken.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Ångbåtsturerna på
Åkers kanal

Gåvor

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

Nr
44.

Datum
17-05-08

45.
46.

17-05-17
17-05-29

§ 11

Ärende
Yttrande över översiktsplan 2017, samrådsförslag mars
20117
Detaljplan för Säbydepån.
Samråd kring detaljplan för Runö 7:15 m.fl.

In/Ut
Ut
In
In

Avsändare/mottagare
För ÖHF Hans
Rockberg
Kommunen
Kommunen

Övriga ärenden
1.

2.

3.

§ 12

Sonja Almsätter redovisade vilka som anmält att de medverkar aktivt vid
midsommar kl. 11.00 – ca 16.00. Musik och dans har ordnats genom Birgit
Lindholms försorg.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup anmälde att Båtsmansmuseet nu saknar guider. Enligt plan
skall museet hållas öppet första söndagen i juli och augusti.
Beslut: Var och en i styrelsen bör aktivt söka guider till Båtsmansmuseet.
Sonja Almsätter orienterade om födelsedagar i närtid.

Midsommar

Båtsmansmuseet –
behov av guider
Födelsedagar

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150508. Inga frågor
behandlades.
Följande frågor från bevakningslistan behandlades:

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 28/8 2017 kl. 15.00 i Vita Huset.
OBS ändrad tid i förhållande till sammanträdesplanen.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 17.05

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Emelie Wengse
Justerare

3

