Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4
tisdagen den 6/4 2010 kl. 18 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Sven Hugosson förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Sven Hugosson, Ingemar Jansson, Hans von Matérn,
Hans Rockberg, Barbro Svärd, Jörgen Thulstrup, och Gunnar Winberg. Övriga
närvarande: Britt-Marie Bredberg och Lennart Johansson. Anmält förhinder:
Carl- Oscar Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 9 p 15 och 16
samt § 11 p 2–4.

§4

Inga frågor förelåg. Protokollet 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 skall justeras i Vita huset fredagen den 9/4 kl.
17.30.

§6

Bordlagda ärenden(inga)

§7

Beslut som presidiet fattat
1.

§8

Datorn på kontoret i Vita huset slutade att fungera den 3/3. Ny dator har inköpts
för 6000 kr och installerats.
Beslut: Köpet av ny dator godkänns.

Köp av ny dator

Nya ärenden
1.

§9

Jörgen Thulstrup anmälde att Österåkers Slöjdgille inte är nöjda med hyresavtalet
för Tingshuset. Orsak: De anser att elkostnaderna är alldeles för höga och till del
orsakade av att värme står på i skolmuseet och i lärarinnebostaden, lokaler som
inte Slöjdgillet disponerar. Enligt hyresavtalet skall Slöjdgillet betala elkostnaden
för Tingshuset. Mötet ansåg det rimligt att ÖHF betalar sin del av elkostnaden.
Beslut: Åt ordföranden och kassören uppdras att kontakta Österåkers Slöjdgille
för samtal och ev. förhandling om nytt hyresavtal. Vidare kontaktar ordföranden
Tommy Bokell för att efterhöra läget beträffande ÖHF:s arrendekontrakt för
Tingshuset.

Slöjdgillets avtal för
Tingshuset

Rapporter
1.

Aktuell balans- och resultatrapport hade bifogats kallelsen. Inga frågor förekom.
Ingemar Jansson redogjorde därefter för ett avtal med Swedbank om ett
internetbaserat bokföringsprogram vilket hittills visat sig fungera väl. Kostnaden
för programmet är 175 kr/månad.
Beslut: Åtgärden godkändes.

Ekonomi

2.

Gunnar Winberg redogjorde för ÖHF:s missnöje med att Fix Media och SOOL
Media har använt ÖHF:s bilder utan att ange upphov eller att ha gett ersättning.

Möte med FixMedia
AB
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Han orienterade om de juridiska reglerna för bildpublicering. Han orienterade
vidare om att han och ordföranden haft ett möte med Fix Media i ärendet och med
syftet att få en överenskommelse. Ett protokoll från detta möte emotses. Enligt
Gunnars uppfattning blev man överens om att Fix Media, och SOOL Media i
förekommande fall, talar om att det är ÖHF:s bilder samt att vi i den årliga
utgåvan av Välkommen till Österåker få ta in en ÖHF-artikel utan kostnad.
Beslut: Redovisningen godkändes.
Jörgen Thulstrup anmälde läget i förberedelserna för Valborgsfirandet. Alla
grundläggande frågor som t.ex. bemanning av aktiviteter, byggandet av brasan på
Valborgsmässoaftons förmiddag samt lån av ljudanläggning är utklarade. Ett
kontrollmöte hålls den 9/4.
Jörgen redogjorde vidare för ansträngningarna att organisera midsommarfirandet.
Ett möte hölls den 29/3. Firandet kommer att bli ett samprojekt mellan ÖHF,
Folkdansgillet och kommunen. En projektgrupp bildades bestående av Helena
Hillgren, Folkdansgillet (sammankallande), Marie-Louise Berthels och CarlOscar Törnros, ÖHF, samt Maria Söderlund, Österåkers kommun.
Gunnar Winberg anmälde att han och Elisabeth Johansson från kommunen
besiktigat lokaler i Bergaskolans källarplan. En av lokalerna, ca 50 m2 avser
kommunen att utnyttja, den andra, som är något mindre, skulle ÖHF kunna få
disponera som arkiv. Denna lokal, som skulle kunna ianspråktas från vecka 33,
bedömer Gunnar vara ett bättre alternativ än ”Bunkern”.
Beslut: Lokalen i Bergaskolan skall utgöra huvudalternativ som ÖHF:s arkiv.
Ordföranden tar upp frågan med Elisabeth Gunnars.
Förberedelserna för årsmötet gicks igenom. Den enda fråga som återstår att klara
ut är vem som skall vara ordförande för mötet.
Beslut: Sekreteraren kontaktar lämplig person för att vara ordförande.
Gunnar Winberg och Jörgen Thulstrup redogjorde för ett möte med Magnus
Abelsted som i egen regi driver nättidningen Mitt Österåker. Abelsted önskar
samarbete med ÖHF, bl.a. för lån av bilder. Han ger utrymme i sin nättidning för
annonser om evenemang m.m. Nättidningens adress är www.mittosteraker.se
I anslutning härtill orienterade Hans Rockberg och Gunnar Winberg om kontakter
med lokalradion.
Beslut: Alla uppmanas att gå in på nättidningen och bedöma vilket intresse som
ÖHF kan ha av denna och om några åtgärder för ökat samarbete i så fall skall tas.
Om samarbetet skall utökas med lokalradion måste detta ske på ett sådant sätt att
vi kan påverka innehållet i vår medverkan.
Jörgen Thulstrup kommenterade länsförbundets årsmöte som hölls i Vaxholms
kastell den 27/3. Han pekade på två frågor i årsmötesförhandlingarna som kan
komma att kräva insatser från ÖHF:
- Sveriges hembygdsförbund firar 100-årsjubileum 2011. Alla
lokalföreningar uppmanades att dokumentera sin egen historia.
- En samordning och samverkan måste till för att dokumentera digitaliserat
material, bl.a. vilka portaler som skall användas.
Ca 190 ombud från 49 lokala föreningar deltog. Ombud från ÖHF var Carl-Göran
Backgård, Hans Rockberg, Marianne och Jörgen Thulstrup, Thea Nilsson och
Lennart Johansson.
Beslut: ÖHF har i princip redan dokumenterat sin historia (Milstolpen inför 50resp. 60-årsjubileerna) varför inga initiativ tas tills vidare.
Hans Rockberg anmälde att förberedelseläget för Långhundraledsresan är under
kontroll. 46 personer har anmält sig och vi väntar på namn för dem från
kommunen som avser delta.
Den senaste informationen om läget i frågan om FornÅker diskuterades, bl.a. att
den nya ledningen för Runöskolan borde vara öppen för en diskussion att behålla
anläggningen. Kommunen och Runöskolan borde klara ut hur framtiden för
FornÅker ska se ut. Kommunfullmäktige kommer vid sitt nästa möte ha
FornÅker på dagordningen.
Hans von Matérn anmälde att nästa Milstolpe, stor sådan, beräknas vara klar den
16/4 och skulle kunna kuverteras för utskick den 5/5. En liten Milstolpe bör
kunna vara klar efter sommaren och ytterligare en stor Milstolpe i november.
Beslut: Isstopp av nästa Milstolpe äger rum den 5/5 med början kl. 13.
Lennart Johansson redogjorde för Vita huset-gruppens första möte, som ägde rum
den 31/3. Det finns nu en ganska lång lista på åtgärder som bör vidtas. Lennart
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Valborgs- resp.
midsommarfirandet

Arkivfrågan

Slutkoll inför
årsmötet den 18/4
Nättidningen Mitt
Österåker

Länsförbundets
årsmöte den 27/3

Långhundraledsresan

FornÅker

Redaktionskommittén
för Milstolpen

Vita Huset-gruppen

12.
13.

14.

15.

16.

§ 10

redovisade också offert för ytterligare en värmepump. Jörgen Thulstrup
kompletterade med uppgifter om vilka åtgärder som behövs för att renovera
golvet i Vita husets undervåning.
Beslut: Redovisningen godkändes. Ytterligare en värmepump anskaffas enligt
mottagen offert.
Gunnar Winberg anmälde arbetsläget för boken Österåker Då och Nu. Den bör
kunna vara klar någon gång under hösten.
Gunnar Winberg meddelade att en projektgrupp bestående av, förutom honom
själv, Barbro Svärd, Carl-Oscar Törnros och Sven Hugosson utarbetat en plan för
hur en tävling för elever i årskurs 4 på temat ”Vem vet mest om Österåker” skulle
kunna genomföras. Planen delades ut. Gunnar föreslog:
1. Att Elisabeth Gunnars kontaktas för att få kommunens medverkan och
finansiering samt utlåning, inkl. teknisk service, av fullmäktigesalen i
Alceahuset i samband med finalen.
2. Att Elisabeth Johansson kontaktas med begäran att få vara med på
rektorskonferensen och där presentera tävlingen.
3. Att ÖHF bekostar och distribuerar referensverket ”Encyclopedia Agaria”.
4. Att ÖHF är beredd att till tävlande klasser ge bort exemplar av Evert
Lööf´s skrifter samt relevanta nummer av Gå och Cykla.
Beslut: Redovisning och förslag godkändes.
Jörgen Thulstrup anmälde att hembygdsmuseets temautställning om
näringslivsutvecklingen nu har dokumenterats i form av ett häfte med förord,
översiktsbilder, montertexter och samtliga foton och kartor. Häftet skall ingå i
ÖHF:s arkiv men skulle också kunna användas som informationsmaterial
eftersom det beskriver en väsentlig del av Österåkers historia.
Jordbruksutvecklingen är inte dokumenterad på motsvarande sätt.
Beslut: Ambitionen bör vara att utvidga dokumentationen så att den också, i
samma dokument, innefattar den första temautställningen, den om
jordbruksutvecklingen.
Jörgen Thulstrup anmälde att vattenläckage upptäcktes den 28/3 i Berggrentorpet.
Ett rör till handfatet på toaletten har frusit sönder och mycket vatten runnit ned
genom golvet. Vattnet till Berggrentorpet är nu avstängt. Stugfogden Åke
Bengtsson har kontaktat rörläggare för att reparera skadan. Trossbotten behöver
kontrolleras och torkas ut.
Beslut: Renoveringsåtgärderna godkänns. Inför nästa vinter bör övervägas att
innan kölden sätter in stänga av och tömma vattensystemet till Berggrentorpet
och gästtoaletterna i förrådsbyggnaden.
Jörgen Thulstrup har haft en förnyad kontakt med centrumchefen Peter
Appelberg som meddelat att frågan om en anslagstavla i Skutan ännu inte fått
någon lösning. Butikerna i Skutan motsätter sig föreningsanslagstavlor med
motivet att dessa anses skräpiga och oprofessionella.
Beslut: Ordföranden tar upp frågan med kommunen. Gunnar Winberg undersöker
alternativ central placering av anslagstavla.

Skrivelser
33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.

Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Bakgrundsmaterial till ärende angående
Ut Revisorerna i Österåker
kommunens handläggning av
byggnadsnämndens beslut om
förhansdsförfrågan om bygglov för
Norrö 2:61 (Domarringsbacken)
Protokoll från sammanträde 2010-02-25
In AG Långhundraleden
Inbjudan att delta i Kulturarvsdagen 12/9 In Länsförbundet/Ann Pettersson
Verksamhetsberättelse 2009 samt
In Föreningsarkiven i Stockholms
inbjudan till studiebesök vid Statens
län
Ljud- och Bildarkiv den 5/5. Ingen
avgift. Anmälan senast 28/4
Yttrande över arbetsbeskrivning för röjUt Kommunen/Gisela Holmgren
och markarbeten i Ekbacken
Licens för SOFIE reflex till 11-04-01
In Västerbottens museum
Inbjudan att delta i firandet av Sveriges
In Rikskommittén Sveriges
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Boken Österåker Då
och Nu
Tävlingen Vem vet
mest om Österåker

Dokumentation av
temautställningen i
hembygdsmuseet

Vattenläcka i
Berggrentorpet

Anslagstavlan i
skutan

40.
41.
42.
43.
44.

§ 11

nationaldag
Information om hembygdsförsäkringen
Tillstyrker ansökan från Projekt &
Media AB avseende Kanalens dag 29/8
Svar på skrivelse ang. Program för
Smedby 19:446
Detaljplan för Nolvik 3:2 Danebo
Beslut: Inget yttrande
Inbjudan till informationsträff den 13/4
om dubbelspår

In
In

Nationaldag
Sveriges Hembygdsförbund
Kommunen

In

Mats Jonsäter, länsantikvarie

In

Kommunen

In

Stockholms lokaltrafik

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

Hans Rockberg anmälde att han med ordföranden för Vaxholms hembygdsförening
diskuterat en gemensam båtutfärd, med betalande medlemmar, som ett tänkbart
samverkansprojekt.
Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att fortsätta diskussionerna med Vaxholms
hembygdsförening om program för en eventuell gemensam båtutflykt.
Jörgen Thulstrup anmälde att han kontaktats av Sören Norrby med frågan om
ÖHF:s eventuella engagemang vid firandet av svenska flaggans dag i Österåker.
Sören nämnde att han står till förfogande som talare för föreningslivet.
Beslut: ÖHF bör, i likhet med tidigare år, med tal representera föreningslivet vid
svenska flaggans dag i Österåker. Ordföranden kontaktar Sören Norrby i frågan.
Gunnar Winberg anmälde att han fått fyra förslag på klassiskt musikstycke, med
kort motivering, till radioprogrammet Önska i P2. Han efterlyste fler förslag.
Beslut: De som ännu inte hört av sig med förslag uppmanas lämna sådant till
Gunnar.
Hans Rockberg kommenterade en med e-post utsänd PM om hur vi skulle kunna
bli mer effektiva i vårt arbete. Han betonade främst två saker. Dels bör
programarbetet på en övergripande nivå samordnas bättre, bl.a. för att olika slags
kunskaper och information skall kunna utnyttjas mer effektivt, dels bör
informationsspridningen göras mer effektiv, t.ex. bör någon utses som
pressekreterare.
Beslut: Alla uppmanas att inför nästa styrelsemöte fundera över de frågor som
presenteras i Hans Rockbergs PM.

§ 12

Bevakningslista (tom)

§ 13

Nästa styrelsemöte

Samverkan med
Vaxholms
hembygdsförening

Svenska flaggans
dag i Österåker

Önska i P 2

Programkommittén

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 4/5 2010 kl. 18.00 i Vita Huset.

§ 14

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.20

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sven Hugosson
Ordförande

Ingemar Jansson
Justerare
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