Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
måndagen den 2/10 2017 kl. 19 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, Gunnar Winberg, LarsErik Rosberg och Lars Valentin. Anmält förhinder: Birgit Lindholm.

§3

Dagordning

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

§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)

Bordlagda ärenden

§7

Beslut som presidiet fattat

Presidiebeslut

Annons i lokaltidningen med inbjudan till hembygdskvällen den 19/10.
Beslut: Beslutet godkändes. Kostnadsram högst 7 000 kr.

§8

Nya ärenden
1.

Under ordförandens ledning genomgicks förberedelserna inför höstmötet den
19/11:
- Lars Larsson tillfrågas om att vara mötesordförande.
- Utkast till kallelse, dagordning och verksamhetsplan godkändes efter
smärre kompletteringar.
- Utkast till budget granskades och godkändes med en komplettering
(10 000 kr för information och reklam).
- Förslag till proposition om försäljning av Hagbystugorna godkändes
enhälligt efter strykning av två meningar.
Beslut: Sven, Jörgen och Ingemar förser Sonja snarast med upprättade texter
inför tryckning av kallelsen till höstmötet.

Kallelse till höstmötet
den 19/11

2.

Sonja Almsätter föreslog att frågan om revidering av föreningens stadgar
bordläggs.
Beslut: Revidering av föreningens stadgar bordläggs.

Revidering av
föreningens stadgar

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson kommenterade det ekonomiska läget i anslutning till
utskickade resultat- och balansrapporter. Han framhöll att det ekonomiska
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Ekonomi

läget är gott. bl.a. överskrider inkomna medlemsavgifter budget med 50%.
Likaså är intäkterna för uthyrning av Vita Huset högre än budget. På
kostnadssidan överskrider drift och underhåll av våra hus budget med nästan
50%.
Beslut: Redovisningen godkändes.
2.

Björn Pålhammar anmälde att
- Yvonne Ekström skänkt 300 kr till föreningen,
- Stefan Ohlsson, son till Tage Ohlsson, skänkt en tavla med
Hembygdsmuseet som motiv,
- Kerstin Jörgensen skänkt diverse kulturföremål,
Sven Hugosson tillade att kommunen i samband med 70-årsfirandet skänkt
500 000 kr, i första hand till för underhållet av våra fastigheter.
Beslut: Styrelsen noterade med tacksamhet gåvorna.

Gåvor

3.

Sonja Almsätter anmälde med tacksamhet att Lars Valentin tar över
redaktörskapet för Milstolpen. Nästa Milstolpe planeras till mars 2018.
Beslut: Redovisningen godkändes. Alla är välkomna att successivt till Lars
lämna text- och bildunderlag.

Milstolpen

4.

Lennart Johansson anmälde:
- Dansbanan – målning pågår.
- - Hembygdsmuseet Arbetet med fönsterluckor håller på att slutföras.
Ytterdörren behöver bytas.
- Det har kommit in vatten i kiosken.
- Två luftventiler kommer att monteras i Båtsmansmuseet.
- Reparation av fönsterluckor i Vita Huset skjuts upp till våren.
- -Stenhagens handel – omfattande arbeten krävs.
- Berggrentorpet – trappan kommer att bytas.
- -Tingshuset – betydelsefullt att ”kalla rummet” på övervåningen kan
användas för bl.a. målningsarbeten.
- Postlådan vid Centralvägen – arbetet på gång.
Beslut: Redovisningen godkändes. Byggnadsvårdsgruppen upprättar en
åtgärdsplan för Stenhagens Handel.

Byggnadsvårdsgruppen

5.

Björn Pålhammar framförde ett varmt tack till alla deltagare i ÖHF:s 70årsjubileum.

ÖHF:s 70-årsjubileum

6.

Sven Hugosson anmälde att han skickat in en preliminär ansökan till
kommunen om 50 000 kr i bidrag till att åtgärda fuktproblem i våra museer.
Beslut: Åtgärden godkändes.

Bidrag till lokala
miljömål

7.

Hans Rockberg nämnde att ångbåtsturerna med ”Hjärter Kung” blev mycket
populära – planerade 4 turer blev 70! En planering för turer nästa år bör
komma till stånd. Visit Roslagen är ansvarig.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Aktuellt från
Turistbyrån

8.

Björn Pålhammar berättade om sommarens utgrävningar vid
stenåldersboplatsen vid Lappdal. Intresset att delta har varit mycket stort.
Höjdpunkten var fyndet av en skifferkniv i helt oskadat skick. Från ÖHF
medverkade 4 personer aktivt. Utgrävningen kan bli tema för en
hembygdskväll.
Under 2018 kommer ett motsvarande arrangemang genomföras vid
BiskopsTuna.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Utgrävningen vid
Lappdal

10.

Hans Rockberg anmälde ett intensivt arbete just nu med 2018 års kalender.
Han vädjade om hjälp att skaffa annonsörer.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Kalendern

11.

Sven Hugosson rapporterade från ett nyligen genomfört möte med Slöjdgillet
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på Norrö. Avtalsförhållandena visavi kommunen är oklara och vi bör få till
stånd en nystart. Grundläggande för vår del är att vi inte kan ta ansvar för
Tingshuset. Det vore bättre om Slöjdgillet är avtalspart. ÖHF bör vara
hyresgäst för Skolmuseet, utan krav på hyresbetalning.
Beslut: Redovisningen godkändes. Åt Sven Hugosson uppdras att föra
förhandlingarna med kommunen och Slöjdgillet i enlighet med vad som ovan
redovisats.

§ 10

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

Nr
52

Datum
17-08-31

Ärende
Synpunkter på remissvar gällande landsbygds- och
skärgårdsstrategi för Sthlms län.
Svar på ovanstående mail.
Information om bidrag för tryckning av Åkersberga Då och
Nu

In/Ut
In/Mail

53
54

17-09-11
17-09-14

55

17-09-12

Är ÖHF intresserat av att delta i integrationsprojekt?

In/Mail

56

17-09-12

Ut

57

17-09-15

Tack till kommunen för penninggåva i samband med ÖHF:s
70-årsjubileum.
Ansökan om bidrag för undersökning om fornlämningar vid
Husby.

§ 11

Ut
In/mail

Ut

Avsändare/mottagare
Sthlms läns
hembygdsförbund
ÖHF Jörgen Thulstrup
Österåkers kommun
Kommunikationsenheten
Österåkers kommun
Näringslivs- och
utvecklingsenheten
ÖHF Sven Hugosson
& Jörgen Thulstrup
ÖHF Jörgen Thulstrup

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup meddelade att en ny film av Roger Persson om
Långhundraleden och Åkers kanal kommer att presenteras i november eller
december. Persson föreslår att det i samband därmed görs reklam för
utställningen om Åkers kanal i Hembygdsmuseet – ”Passa på. Nu är sista
chansen att se utställningen”. Byte till utställningen om BiskopsTuna bör därför
senareläggas från ursprungligt tänkt byte nu i oktober till januari eller februari
2018.
Hans Rockberg nämnde därefter att han från Länsmangården fått motta en stor
bunt med fotografier av intressanta hus i Österskär med tillhörande bildtexter.
Materialet härrör från en utställning år 1985. En granskning av materialet
indikerar att det är fullt användbart för en temautställning i Hembygdsmuseet.
Beslut: Förslaget om senarelagd bytestidpunkt från Åkers kanal till BiskopsTuna
godtogs. Att efter BiskopsTuna ha en temautställning med intressanta
Österskärshus är en bra idé som bör vidareutvecklas. För detta ändamål bildas en
arbetsgrupp med Hans Rockberg (sammanhållande), Björn Pålhammar och
Jörgen Thulstrup.

Byte av temautställning i
Hembygdsmuseet

2.

Bo Hedenstedt anmälde att hembygdskvällen den 19/10 har som syfte att värva
fler medlemmar och aktiva Flera i styrelsen behöver medverka aktivt. Inbjudande
annons i enlighet med § 7 kommer att finnas i lokaltidningen.
Hembygdskvällen den 16/11 genomförs tillsammans med Össeby
hembygdsförening. Bl.a. kommer Hans-Georg Wallentinus berätta o Garnsbro
handelshus i Brottby.
Datum för julbordet är bestämt till den 14/12. Hjälp med lotterivinster tas
tacksamt emot.
Bo nämnde vidare att det ännu inte finns någon underhållning vid höstmötet. Idé
härom?
Beslut: Redovisningen godkändes.

Temakvällarna den
19/10 resp. 16/11

3.

Gunnar Winberg meddelade att han själv och Leif Svensson inte längre vill ha

Ansvaret för
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ansvar för vårt fotoarkiv. Han har inget förslag till efterträdare och ser följande
alternativ i avvaktan på att efterträdare kan utses:
1) Arkivet överlåts till Österåkers kommun som anställer/utser arkivansvarig
i likhet med hur det är i Vallentuna och Täby. Ev. skulle kommunen
kunna betala ÖHF som anställer någon.
2) Arkivet deponeras i Stockholms läns museum eller i någon firma. Medför
kostnader och sämre tillgänglighet.
3) Arkivet läggs tills vidare i malpåse.
Den efterföljande diskussionen visade att inget av alternativen är lockande.
Ingemar Jansson anmälde att han försöksvis och med Gunnar Winbergs hjälp var
villig att ta över ansvaret för fotoarkivet.
Beslut: Redovisningen godkändes. Styrelsen noterar tacksamt Ingemars
erbjudande.

§ 12

fotoarkivet

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150508.
Inga förändringar från föregående möte.

§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 6/11 2017 kl. 16.00 i Vita Huset.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 21.25

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Sonja Almsätter
Justerare
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