Protokoll fört vid styrelsemöte nr
måndagen den 4/12 2017 kl. 16 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: Lars-Erik Rosberg och Lennart Johansson.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 10.

§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

§7

Sonja Almsätter rekapitulerade att det finns ett utkast där föreningens stadgar
”gifts ihop” med Svenska hembygdsförbundets mall för föreningsstadgar.
Beslut: Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte med beslut om särskilt
arbetsmöte och fortsatt hantering för att kunna lägga förslag till årsmötet i vår.

Föreningens stadgar

Beslut som presidiet fattat

Inköp av mössor

Beslut: Inköp a 100 mössor med föreningens emblem och texten
Hembygdsföreningen till en kostnad av 6 000 kr. Kostnaden ingår i budgeten
för 70-årsjubileet.

§8

Nya ärenden
1.

Sven Hugosson återknöt till höstmötets beslut att avslå propositionen om
försäljning av Hagbystugorna samt att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med
frågan om Hagbystugornas förvaltning, bl.a. med utgångspunkt från vad som
anförts i de tre tilläggsyrkandena (förhandling med Österåkers kommun,
arrendera ut till golfklubben resp. söka finansiering som inte kräver
försäljning, t.ex. bilda stiftelse). Han ansåg att de tre alternativen skall belysas
och nämnde att han var beredd att som första åtgärd ta kontakt med
kommunen.
Beslut: Åt Sven Hugosson uppdras att med kontakta kommunen i frågan om
Hagbystugorna.

Medlemsmötet 19/11 –
hur arbeta vidare

2.

Utkast till plan för styrelsemöten och justerare hade skickats ut i särskild
ordning. Planen godkändes och bifogas protokollet.

Plan för styrelsemöten
2018
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3.

Jörgen Thulstrup anmälde Länsförbundets enkät om tidningen Ledungen.
Frågeformuläret med 13 frågor gicks igenom.
Beslut: Jörgen bemyndigades att utforma och skicka in svar.

Förbundets enkät om
Ledungen

.

§9

Rapporter
1.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Han betonade bl.a. att
medlemsavgifterna har ökat och att resultatet hittills är ett överskott på
119 000 kr.
Beslut: Redovisningen godkändes. En fond för underhåll av föreningens
byggnader skall inrättas med ett ingångskapital på 100 000 kr. Kommunens
gåva på ½ miljon kr skall tillföras fonden.

Ekonomi

2.

Sonja Almsätter anmälde att det i det kommande utskicket kommer att ingå ett
extranummer av Milstolpen med bl.a. en förteckning över styrelseledamöter,
information om vår nya postadress, ett krypto samt en julhälsning. Nästa
Milstolpe kommer i mars.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Lennart Johansson anmälde att brandskyddskontroll utförts i Mobergtorpet
(behöver åtgärdas) och i Hagbystugorna (ventil behöver tillverkas men
åtgärden behöver inte omedelbart utföras). Han anmälde vidare att dansbanans
skåp är åtgärdat samt att ett lås behöver bytas i Tingshuset.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Hans Rockberg meddelade att material för jubileumsboken håller på att lämnas
till tryckeriet. Med en upplaga på 1 100 ex kommer kostnaden att uppgå till
40 000 kr
Beslut: Redovisningen godkändes. Sonja bör så snart det går få ett ex för att
kunna förbereda utskicket av boken. Jörgen skickar in boken (3 ex) till
Länsförbundet som förslag till Årets hembygdsbok.

Milstolpen

5.

Beslut: Frågan bordläggs.

Fotobok

6.

Sven Hugosson anmälde att kommunen har vissa idéer om hur
midsommarfirandet skulle kunna genomföras. Han och Birgit återkommer i
frågan
Beslut: Redovisningen godkändes.
Bo Hedenstedt presenterade ett utkast till vårprogram. Vissa kompletteringar
gjordes. Programmet kommer att finnas med i nästa utskick
Beslut: Redovisningen godkändes.

Information om
midsommarfirandet

8.

Lars-Erik Rosberg med biträde av Emelie Wengse redovisade innebörden av
det s.k. VIDA-projektet – bereda nyanlända möjlighet att inom ramen för sin
etablering praktiskt få ta del i bl.a. föreningsaktiviteter. Arrangemanget pågår i
ca 6 månader och någon/några från ÖHF bör vara handledare/mentor för dem
som deltar. Han, liksom Emelie, sade sig vara villiga att vara mentor.
Beslut: Styrelsen ansåg att projektet är intressant och att vi bör delta. Lars-Erik
och Emelie bör Arbeta vidare med frågan och återkomma, bl.a. med förslag till
beslut.

VIDA-projektet

9.

Sven Hugosson meddelade att kommunen håller på med att upprätta en plan
för omändertagande av Tingshuset. Något förslag till avtal finns ännu inte utan
kan väntas någon gång under våren. Vi bör hävda att vi kan upprätthålla
skolmuseet gratis.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Skolmuseet

10.

Jörgen Thulstrup orienterade om att Florence Frenne sagt sig vara villig att bli
guide i Båtsmansmuseet. Jörgen introduserar henne i uppgiften någon gång i
vår samt orienterar Britt Klint.
Beslut: Redovisningen godkändes.

Båtsmansmuseet

3.

4.

7.
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Byggnadsvårdsgruppen

Jubileumsboken

Vårprogrammet

§ 10

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

Nr
62

Datum
171106

Ärende
Angående årlig enkät om verksamheten.

In/Ut
In/mail

63

171108

Felaktig bidragsutbetalning.

In/mail

64

171108

Ut/mail

65
66

171108
171109

Svar på kommunens beslut om bidragsutbetalning, se skr.
61.
Svar på skrivelse 62.
Gåva från Österåkers samverkansförening/Villaägarna.

67

171115

Frågor angående Ledungens framtid

In/mail

68

171128

Gåva från Reidar Viberg

In/mail

69

171127

Nominera till Årets hembygdsbok.

In/mail

70

171201

Enkät om hembygdsrörelsens verksamhet under 20117.

In/mail

71

171125

Inlaga om underhåll av ÖHF:s hus.
Styrelsen var enig om att underhållsplaneringen bör
utvecklas i samråd med Byggnadsvårdsgruppen, bl.a. med
prioriteringar och kostnadsuppskattningar. Styrelsen
överlade om hur skrivelsen bör besvaras.

Skrivelse

§ 11

§ 12

Ut/mail
In/mail

Avsändare/mottagare
Sveriges
Hembygdsförbund
Österåkers kommun
Birgit Lindholm
ÖHF Sven Hugosson
ÖHF/Jörgen Thulstrup
Leif Anderberg f.d.
ordf. i ÖSF
Sthlms läns
hembygdsförbund
Reidar Viberg
Nyhamnsläge
Sthlms läns
hembygdsförbund
Sveriges
hembygdsförbund
Britt-Marie Eriksson

Övriga ärenden
1.

Jörgen Thulstrup anmälde enkät från Länsförbundet med begäran om vissa
uppgifter om omfattningen av årets verksamhet. Enkäten genomgicks.
Beslut: Jörgen bemyndigades att utforma och skicka in svar.

Enkät från Sveriges
hembygdsförbund

2.

Emelie meddelade att gruppen Tillsammans i Åkersberga just nu är ”husvilla”
och frågade om gruppen någon veckodag skulle kunna vara i Vita huset.
Sonja Almsätter nämnde att tisdagkvällar sällan är bokade. Styrelsen var positiv
till att i möjlig mån upplåta Vita huset till gruppen.
Beslut: Emelie Wengse arbetar vidare med frågan och återkommer.

Mötesplats
”Tillsammans i
Åkersberga”

3.

Bo Hedenstedt föreslog en träff med Thorill Findeisen för överläggning om ev.
samarbete med konstföreningen. Han nämnde vidare att Össeby
hembygdsförening har årsmöte den 19/3 och att vi före dess bör ha en träff där
vi presenterar oss.
Beslut: Åt presidiet uppdras att ordna träff med Thorill Findeisen. Bo
Hedenstedt kontaktar Össeby hembygdsförening och föreslår träff i vecka 10.

Samarbete med
konstföreningen

4.

Ingemar Jansson pekade på att det inte finns nedtecknat vilka befogenheter och
skyldigheter en stugfogde har. Han avsade sig ansvaret som stugfogde för
Stenhagens handel men vill ha kvar uppgiften för Hembygdsmuseet.
Beslut: Ingemar Jansson utarbetar förslag till befogenheter och skyldigheter för
stugfogdar. Åke Bengtsson tillfrågas om han kan vara stugfogde för Stenhagens
handel.

Fogdar för våra hus

Bevakningslista, utsänd som bilaga till protokoll 150508. Inga frågor
avhandaldes.
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§ 13

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 8/1 2018 kl. 15.00 i Vita Huset.
Mötet inleds med ett särskilt konstituerande möte.

§ 14

Avslutning

Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 18.15.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare

4

