Protokoll fört vid styrelsemöte nr 10
måndagen den 6/11 2017 kl. 16 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Bo Hedenstedt, Birgit Lindholm,
Hans Rockberg, Björn Pålhammar, Emelie Wengse och Sonja Almsätter
Övriga närvarande: Lars-Erik Rosberg, Lennart Johansson.
Irma Hägerstedt, Lars Valentin och Gunnar Winberg (del av tiden)
Anmält förhinder: Ingemar Jansson, Jörgen Thulstrup

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av § 8.4, 9.10, 9.11 och 11.2

§4

Godkändes och lades till handlingarna.

Föregående mötesprotokoll

Justering

Justering

Föregående mötesprotokoll

§5

Att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet valdes Hans
Rockberg. Beslutades att protokollet sänds ut för granskning med e-post och
sedan justeras formellt vid nästa styrelsesammanträde.

§6

Bordlagda ärenden (inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
Beslutades att teckna nytt mobilabonnemang och köpa en telefon till Kristina
Lemon att användas för kontakter med dem som har hyrt Vita huset. Ingemar
Jansson har rapporterat att en enkel telefon inköpts. Ett abonnemang har
tecknats som kostar 99 kronor per månad + samtalskostnad.

§8

Nya Ärenden
1.

Skolmuseet
Anledningen till att ärendet togs upp på styrelsemötet är en mejlväxling
mellan Irma Hägerstedt och Sven Hugosson varvid missförstånd om den
framtida driften av skolmuseet uppstått. Irma föredrog bakgrunden till sitt
mejl varefter styrelsen beslutade tillsätta en arbetsgrupp med syfte att utreda
frågan. Sven Hugosson tar initiativet och kallar till ett uppstartsmöte.

Irma Hägerstedt

2.

S.k VIDA-aktiviteter
Projektet går ut på att integrera invandrare i arbets- och föreningslivet genom
att erbjuda delaktighet i olika evenemang och arbetsuppgifter enligt en viss
modell. Ett seminarium kommer att hållas den 20 november med bl.a.
erfarenheter från Trädgårdsföreningen i Åkersberga. Lars-Erik och Emelie
anmäler sig till seminariet.

Lars-Erik Rosberg
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3.

Fotobok om Österåker
Hans har undersökt möjligheten att göra en fotobok av samtliga bilder som
varit med i föreningens kalendrar under åren. Styrelsen gav Hans uppdrag att
gå vidare.

Hans Rockberg

4.

Midsommarfirande
Problemet med att organisera ett midsommarfirande i kommunen har
aktualiserats i och med att folkdansgillet lagt ner sin verksamhet. Birgit
föreslår att ÖHF och kommunen informerar om detta i ”Kanalen” och
efterlyser föreningar och organisationer som vill hjälpa till för att traditionen
ska kunna fortleva. Birgit och Sven kontaktar tidningen tillsammans.

Birgit Lindholm

§9

Rapporter
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Ingemar Jansson har i sin frånvaro meddelat att föreningens ekonomiska
ställning fortfarande är god. Ingemar undrar över ett bidrag från kommunen
på 5 000 kronor för aktiviteter. Birgit undersöker och återkommer.
Gudrun Vällfors artikel om Storbonden på Säby kommer med i Milstolpen nr
1-2018. Fler artiklar efterlyses (ständigt).
Lennart rapporterade att följande är aktuellt: Dansbanan – reparation av
golvet, ventiler på Båtsmanstorpet installeras, postlådan vid Centralvägen
sätts upp. Lennart rapporterar att föreningen fått klagomål över en skylt uppe
vid parkeringen. Undersöks.
Björn och Bosse rapporterade att evenemanget i sin helhet var lyckat,
önskvärt att fler besökare stannat litet längre på Ekbacken. Båtturerna med
Hjerter Kung på kanalen var fullbokade och mycket populära.
Hans rapporterade att gruppen arbetar vidare med boken. Lars Valentin har
bidragit med utskriftshjälp. Boken kommer att innehålla cirka 15 artiklar på
128 sidor. Hans önskar möjligheten att utöka boken med fler sidor. Sonja
undersöker vad det skulle innebära i utökat porto, nya kuvert etc och
meddelar Hans.
Bosse rapporterade att det blev en lyckad tillställning tack vare annons i
Kanalen. 38 deltagare (rekord).
Det mesta i föreningens program för första halvåret 2018 är på plats. Tanken
att informera om geoscanningen av Biskopstuna läggs ner pga kostnadsskäl.
Programmet kommer att skickas ut till medlemmarna i december.
Björn rapporterade om den stora artikeln i Kanalen om Klockarbacken som en
historisk handelsplats och hoppas att ÖHF ska kunna driva projektet vidare.
Gunnar rapporterade från ett möte med Michaela Fletcher. Diskuterades bl a
kommunens planer för Biskopstuna, utgrävningen och takfrågan samt
indragning av el. Utgrävningen beräknas starta nästa år. Föreslås en kostnad
på 5 000 kronor per deltagare som vill vara med vid utgrävningarna. ÖHF kan
tänka sig subventionera aktiva medlemmar i ÖHF som vill delta.
Klargjordes att gåvan, dvs 70-årspresenten, får disponeras av ÖHF till vad som
bäst gagnar föreningen.
Betr. fotoarkivet undersöker kommunen möjligheten att under 2018 ta över
arkivet. Frågan är fortfarande öppen, Gunnar och Leif är kvar tills vidare.
Björn gör styrelsen uppmärksammad på skrivelse nr. 61. Kommunstyrelsens
beslut om jubileumsgåvan till ÖHF är inte i enlighet med ÖHF uppfattning om
ändamålet. Ordföranden tar upp detta med kommunledningen.
Bosse har haft kontakt med Thorill Findeisen på konstföreningen om ev.
samarbete. Styrelsen bjuder in Thorill till nästa styrelsemöte.
.
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Ekonomi

Milstolpen
Byggnadsvårdsgruppen

ÖHF:s 70-årsjubileum

Jubileumsboken

Hembygdskvällen 19/10
Tankar kring
vårprogrammet
Artikeln i Kanalen om
Klockarbacken
Biskopstuna och
fotoarkivet

Info från kommunen om
utbetalning av bidrag
Samarbete med
konstföreningen

§ 10

Skrivelser
58 Svar på mail om ”Information om bidrag för tryckning av Åkersberga nu
och Då, Utgående skrivelse, ÖHF/Jörgen Thulstrup
59 Ännu en fråga om Landsstormsförrådet i Roslagskulla, Inkommande
skrivelse, Gösta Lind
60 Uppföljning av arbetet med att sammanställa en kunskapsbank med
föreläsare och resor, Inkommande skrivelse, Sthlms läns hembygdsförbund
61 Kommunstyrelsens beslut om bidragsutbetalning, Inkommande skrivelse,
Österåkers kommun.

§ 11

Övriga ärenden
1.
2.

§ 12

Ordförande Lars Larsson vidtalad. Musikunderhållning efter mötet ordnad.
Eftersändning beställd under 1 års tid. Samtliga medlemmar informeras i
samband med utskicket i december. Hemsidan och facebook uppdateras.

Höstmötet 19/11
Brevlåda vid
Centralvägen
Födelsedagar

Bevakningslista
Ingen förändring sedan föregående möte.

§ 13

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 4 december kl. 16.00.

§ 14

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.30 av ordföranden.

Vid protokollet:

…………………………………………………….
Sonja Almsätter
Vice sekreterare

Justeras:

……………………………………………….
Sven Hugosson
Ordförande
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…………………………………………….
Hans Rockberg
Justerare

