Protokoll fört vid styrelsemöte nr 8
tisdagen den 6/10 2009 kl. 17.30 i Vita huset

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens ordförande Suzanne Hillgren förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

Upprop
Närvarande ledamöter: Suzanne Hillgren, Ingemar Jansson, Hans von Matérn,
Sören Norrby, Hans Rockberg, Barbro Svärd och Jörgen Thulstrup. Övriga
närvarande: Gunnar Winberg och Carl-Göran Backgård (del av tiden), Lennart
Johansson samt Bengt Rundquist. Anmält förhinder: Katrin Göpel och Carl Oscar
Törnros.

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 8 p 13-15 och § 10
p 5 och 6.

§4

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans Rockberg.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 9/10 kl. 15.

§5

Bordlagda ärenden
1.

§6

Ny ledare för Byggteamet har ännu inte kunnat rekryteras.
Beslut: Fortsatt bordläggning. Alla i styrelsen uppmanas att försöka hitta en ny
ledare för byggteamet.

Ny ledare för
Byggteamet

Beslut som presidiet fattat (Inga)

§7

Nya ärenden
1.

2.

3.

Med agendan i bilagor utsända förslag dels till kallelse och dagordning för
höstmötet den 15/11, dels verksamhetsplan för 2010 diskuterades. Härvid
framkom
 I förslaget till dagordning skall som punkt 9 stå ”Val av ordförande 2010 2011.
 I förslaget till verksamhetsplan skall dels punkt 9 lyda ”Dokumentera
utställningen Österåker Då och Nu”, dels en punkt 19 tillkomma med lydelsen
”Utveckla Ekbacken som stadspark”.
Beslut: Förslagen till kallelse till höstmötet resp. verksamhetsplan för 2010
godkänns med nämnda ändringar. Sekreteraren e-postar förslagen till Hans von
Matérn. Styrelsen uppmanas sprida informationen att istopp av liten Milstolpe sker
måndagen den 19/10 kl. 13 i Vita huset.
I bilaga till agendan fanns bifogat ett förslag till avtal för Vita husets föreståndare.
Vid överläggningen framkom dels att det är ”Enskild firma Marie-Louise
Berthels” som är avtalspart, dels att kravet på tillgänglighet på telefon skall lyda
”Vara tillgänglig på telefon för nämnda ärenden”.
Beslut: Avtalet godkänns med angivna ändringar (bilaga 1).
I en av Jörgen Thulstrup utarbetad PM, som bifogats agendan, ges vissa förslag till
hur styrelsesammanträdena skulle kunna göras effektivare, bl.a. genom bättre
förberedelser.
Beslut: Uppdrogs åt sekreteraren att överarbeta nämnda PM till riktlinjer och att
bifoga dessa som bilaga till protokollet (bilaga 2).
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Höstmötet den 15/11

Avtal för Vita husets
föreståndare

Effektivisering av
styrelsearbetet

4.

5.

6.

§8

Sören Norrby kommenterade ett till kommunen inlämnat yttrande över ”Vision
2020”, som är ett principiellt och viktigt dokument. Yttrandet är kritiskt.
Framförallt saknar visionen en syn på förvaltningen av kulturarvet och på
betydelsen av den ideella sektorn. Visionen borde också betona att det finns en
”kulturens infrastruktur”.
Beslut: Yttrandet godkändes.
En problembeskrivning med förslag till åtgärder hade bifogats kallelsen.
Beslut: Sören Norrby, Hans Rockberg, Carl Oscar Törnros och Jörgen Thulstrup
(sekreterare) fortsätter arbetet med att konkretisera problemen i relationen till
kommunen samt vilka åtgärder som av den anledningen bör vidtas. Med hänsyn
till rådande oklarhet om ansvarsfördelning av kulturfrågorna i kommunen och
pågående organisationsarbete där, bör kontakter med kommunföreträdare tas
relativt snart. Gruppen kontaktar Maj Åberg Palm inom ramen för projektet
Civilsamhällets roll.
Jörgen Thulstrup anmälde att han kontaktats av Sool Media AB om ÖHF:s intresse
att ha med ”profilartikel”, till en kostnad av 9 312 kr, i det nya numret av
”Välkommen till Österåker” som kommer att sändas ut till alla hushåll.
Beslut: ÖHF avstår från en profilartikel i Välkommen till Österåker. Sekreteraren
ger Sool Media besked härom. ÖHF bör i stället presenteras på någon av
kommunens sidor i nämnda publikation. Carl Oscar Törnros ansvarar för
kontakterna med kommunen i denna fråga.

Yttrande över Vision
2020

Kommunen och
kulturfrågorna

ÖHF med i ”Välkommen till Österåker”?

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingemar Jansson kommenterade aktuella balans- och resultatrapporter, vilka
bifogats agendan. Han betonade bl.a. att intäkterna hittills är över budget och att
kostnaderna understiger budget. Han nämnde att ÖHF genom testamente kommer
att få motta gåva på 50 000 kr från en avliden f.d. Österåkersbo. Kassören nämnde
vidare att det inkommit en räkning på 4 800 kr från Prevendo för tre
larmutryckningar (jfr. § 8 p 2).
Kassören delade ut och kommenterade ett förslag till budget för 2010.
Beslut: Redovisningen godkändes men kassören skall till nästa styrelsemöte
redovisa detaljerna för Vita husets driftskostnader (konto 4400).
Förslaget till budget för 2010 godkändes med den förändringen att kontot 4599
Övriga hus, drift och underhåll skall räknas upp med 10 000 kr. Uppräkningen
avser kostnader för att öka tillgängligheten för handikappade personer.
Jörgen Thulstrup anmälde att det varit tre larm i Vita huset den 11/9-12/9 – ett
brandlarm och två larm från ytterdörren. Brandlarmet föranleddes av att
hyresgästerna använt microvågsugnen på ett felaktigt sätt. Orsaken till övriga larm
kan vara teknisk eller bero på felaktigt handhavande. Ytterdörrens larmsensor har
därför bytts av Österåkers Lås & Larm.
Beslut: Aktuell hyresgäst skall betala för brandlarmsutryckningen. Hans von
Matérn skall tillverka skylt med varningstext för felaktigt handhavande av micron.
Hans Rockberg meddelade att 7 personer från ÖHF deltog i årets hembygdskavle i
Lohärad. ÖHF:s lag med Anita Andrén, Mai-Britt Andersson och Ingemar Jansson
kom 2:a. i kunskapstävlingen. Ett referat från den lyckade dagen finns på
hemsidan och på anslagstavlan i Skutan.
Jörgen Thulstrup orienterade från ett sammanträde den 17/9 i kommunens
referensgrupp för kommunens varumärkesarbete. Vid mötet diskuterades bl.a. hur
varumärket skall kommuniceras och till vilka målgrupper. Referensgruppen ansåg
att idén med att göra en lista över milstolpar i Österåkers utveckling var värd att
arbeta vidare med.
Beslut: Jörgen Thulstrup skickar ånyo ut utkastet med milstolpar i Österåkers
utveckling med begäran om synpunkter och kompletteringar.
Sören Norrby anmälde att det, tråkigt nog, inte kom någon till den utlysta
kulturvandringen i Kvisslingby. Det kan därför finnas skäl för att vid ett senare
tillfälle ånyo offerera en sådan vandring. Renoveringen av torpet går vidare enligt
plan.
Jörgen Thulstrup har kontaktats av kommunens landskapsarkitekt Gisela
Holmgren, som meddelat att kommunen har anlitat en entreprenör för att slyröja
gravfältet vid Kuckubacken i Smedby. Arbetet är omfattande och skall ske enligt
en detaljerad arbetsbeskrivning av Dan Haubo, som för ett år sedan på kommunens
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Ekonomi

Larmutryckningar

Hembygdskavlen
den 19/9 i Lohärad

Varumärket
Österåker

Kulturvandringar i
Kvisslingby

Slyröjning i
Kuckubacken

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§9

uppdrag inventerade tillståndet för de tätortsnära fornminnena. Jörgen och Sören
Hjalmarson kommer den 8/10 att träffa entreprenören Dan Vallin inför
igångsättning av arbetet.
Gunnar Winberg meddelade att Sjökarbyskolan under detta läsår, i samarbete med
Konstföreningen, Trädgårdsföreningen, Naturskyddsföreningen och ÖHF,
genomför ett projekt om hembygden med tyngdpunkt i natur, miljö och historia.
Gunnar har bl.a. genomfört bildvisning, sålt bilder samt till rektorn för Sjökarby
lämnat uppgift på kontaktpersoner i ÖHF.
Hans Rockberg anmärkte att gamla kalendrar skulle kunna användas i
undervisningen med motprestationen att skolan hjälper till att sälja nya kalendrar.
Beslut: Redovisningen godkändes. Hans Rockbergs förslag att offerera gamla
kalendrar mot hjälp att sälja nya bör beaktas.
Hans Rockberg nämnde att han och Jörgen Thulstrup träffat kommunalrådet
Elisabeth Gunnars för att diskutera möjligheten att i Alceahuset ”hänga”
temautställningen om jordbruksutvecklingen i Österåker. Gunnars var positiv till
idén och lovade att med Armada ta upp frågan att ordna förutsättningarna för att
kunna ”hänga” utställningen.
Jörgen Thulstrup kommenterade, i Katrin Göpel´s frånvaro, det kommande
besöket hos Ljusterö hembygdsförening. Han uppmanade intresserade som ännu
inte anmält sig att snarast göra detta till Katrin. Programmet kommer att omfatta
1) Visning av båtmuseet, affären, skolan, snickarverkstaden och tvättstugan.
2) Lunch
3) Samtal med representanter ur Ljusterö hembygdsförening om gemensamma
frågor.
Hans Rockberg anmälde att ÖHF i samverkan med Naturskyddsföreningen
Österåker den 18/10 genomför en vandring på Norrö. Syftet är att spegla
samverkan mellan natur och kultur på Norrö. Vandringen inkluderar fika i
Tingshuset. Samling kl 10 vid Åkersbro.
Hans von Matérn rapporterade att han getts tillfälle att fotografera interiörerna i
Stora Säby gård. Hans hade visats runt av ägarinnan Anna-Lena Wästberg i den
smakfullt inredda herrgården. Det kommer en artikel härom i Milstolpen.
Jörgen Thulstrup pekade på att någon under natten den 26/9-27/9 med någon typ
av fordon på två ställen kört sönder det kraftiga räcket vid Ekbackens
parkeringsplats i anslutning till Centralvägen. Detta är anmält till kommunen
(Gisela Holmgren).
Jörgen Thulstrup anmälde att telefonsvararen i Vita huset i enlighet med
styrelsebeslutet den 1/9 § 10 p 4 har ersatts. Ett telefonsvarareabonnemang har
tecknats med Telia. En ”lathund” för hur telefonsvararfunktionen skall hanteras
ligger vid telefonen på kontoret.
Sören Norrby orienterade om arbetet i föreningen Skärgårdens museer. Han
nämnde bl.a. att ett antal museer i Estland har anslutit sig. I föreningen värderar
man ett antal nya idéer som kan bli av stort intresse och som kan kopplas till
Roslagssamverkan och Leaderprojektet. Häri, menade han, finns en stor potential
för ÖHF. Han visade också en intressant nyutkommen finsk bok ”Bondeseglare på
1500-talet” författad av Bengt Eriksson.
Beslut: ÖHF köper in ”Bondeseglare på 1500-talet”.
Jörgen Thulstrup meddelade, på Gunnar Winbergs uppdrag, att Skolboksprojektet
tills vidare måste läggas på is. Det finns inte resurser för att arbeta med detta.
Sören Norrby anmälde att Bergaskolan håller på med ett projekt om skolans
utveckling. Här finns en möjlighet till samordning med ÖHF. Sören sade sig vara
beredd att vara kontaktperson med Bergaskolan i denna fråga.
Beslut: Sören Norrby håller kontakt med Bergaskolan i deras skolprojekt och
rapporterar till styrelsen i frågan.

Skrivelser
Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Underrättelse om avskrivning av
In Arrendenämnden i Stockholm
ärende angående medling,
anläggningsarrende
120. Erbjudande om att medverka med artikel In Tommy Jigrud/ Sool Media AB
i "Välkommen till Österåker"
119.
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Sjökarbyprojektet

Jordbruksutställning
i Alceahuset

Besöket på Ljusterö
den 10/10

Vandring på Norrö
den 18/10

Fotografering i Stora
Säby
Parkeringsräcken
vandaliserade

Ny telefonsvarare

Skärgårdens museer

Skolboksprojektet

121.
122.
123.

124.

125

§ 10

Yttrande över beslut att bygga ny
Bergsättraskola.
Yttrande över förslag till planprogram
för Ljusterö och Mellansjö.
Styrelseprotokoll 090910 samt inbjudan
till seminarium den 14/11 om ”Järnet
och Långhundraleden”.
Aktuellt från Sv. Hembygdsförbund
Tre nya handledningar:
 Att arbeta med byggnadsvård
 Att mötas! Skola, hembygdsförening
och kulturmiljöpedagogik
 Konsten att arbeta med textilier
Synpunkter på Vision 2020

Ut

Kommunen

Ut

Kommunen

In

Arbetsgruppen Långhundraleden

In

Sveriges Hembygdsförbund

Ut

Kommunen

Övriga ärenden
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ingemar Jansson orienterade om förutsättningarna för att ge lottkiosken permanent
strömförsörjning.
Beslut: Ingemar Jansson kallar lämpliga medarbetare till arbetspass för att ordna
permanent strömförsörjning till lottkiosken.
Sören Norrby meddelade att Ag Långhundraleden, med Österåkers kommun och
ÖHF som medarrangörer, inbjuder till ett seminarium den 14/11 kl. 9-16 i
Alceahuset på temat ”Järnet och Långhundraleden”. Avgiften är 300 kr.
Lunchkostnad tillkommer. Anmälan senast den 5/11 till Jan Wirstad på telefon
070-781 7399.
Beslut: Anmälningsavgiften för styrelsemedlemmar betalas i efterskott av ÖHF.
Barbro Svärd anmälde att hittills har 12 personer anmält sig till medlemsträffen
den 13/10. Förslag till program:
1) Styrelsen presenterar sig och ÖHF:s verksamhet
2) Katrin Göpel och Carl Oscar Törnros talar om varför de, som är betydligt yngre
i styrelsen än de övriga, har engagerat sig aktivt.
3) Frågestyrt samtal om verksamheten i ÖHF
4) Kaffe
Beslut: Förslaget godkändes
Suzanne Hillgren anmälde att kungaparet, när de besöker Österåker den 28/5 2010,
del av tiden kommer att vara i Ekbacken. Det finns då en krock med ett bokat
bröllop. En anpassning av förberedelserna för bröllopet synes möjlig så att
kungabesöket kan genomföras som tänkt.
Beslut: Kungabesöket bör vara en återkommande punkt på agendan för kommande
styrelsesammanträden. Sören Norrby kontaktar Michaela Fletcher Sjöman ang.
dubbelbokningen och att denna inte hindrar besöket i Ekbacken.
Suzanne Hillgren meddelade att nuvarande ordföranden i Forn-Åker kommer att
lämna sin plats i styrelsen till årsskiftet. ÖHF bör utse ny representant i Forn-Åkers
styrelse som helst också är beredd att vara ordförande.
Beslut: Ärendet bordläggs till nästa möte. Var och en undersöker möjligheterna att
rekrytera styrelseledamot/ordförande i Forn-Åker.
Hans Rockberg ansåg att ÖHF åt Riksantikvarieämbetet (RAÄ) åtagit sig att sköta
Hagbygravfältet, bl.a. med slyröjning. Han menade at*t vi måste frånsäga oss detta
åtagande eftersom det inte finns resurser för leva upp till uppgiften. Golfklubben
borde fås att ta över ansvaret, eftersom Hagby är en del av deras varumärke.
Beslut: Sören Norrby kontaktar vd för golfklubben i frågan om skötsel av
Hagbygravfältet. Hans Rockberg kontaktar RAÄ för att klargöra vad som gäller
beträffande ÖHF:s ansvar för Hagbygravfältet.

§ 11

Bevakningslista (tom)

§ 12

Nästa styrelsemöte

Permanent strömförsörjning till
lottkiosken
Seminarium 14/11
”Järnet och Långhundraleden”

Träff för nya
medlemmar 13/10

Kungaparet besöker
Österåker 28/5-10

Ordförande i
FornÅker

Hagbygravfältet

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3/11 2009 kl. 18.00 i Vita Huset. Till
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detta möte inbjuds representanter för ´Fotokommittén.

§ 13

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.35

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Suzanne Hillgren
Ordförande

Hans Rockberg
Justerare

--------------------Före mötet presenterade sig Bengt Rundquist, nyvald ledamot i Stockholms läns hembygdsförbunds styrelse
och tillika förbundets kontaktperson med ÖHF. Han har ett långt förflutet i hembygdsrörelsen och har också
arbetat med organisationsutveckling i flera år. Han anmälde att förbundet är berett att stödja föreningarna. Det har
alltid ”Kontakt med föreningarna” som en stående punkt på agendan. Bengt tog in svaren på den enkät ”Kriterier för
en framgångsrik förening” som bifogats kallelsen till styrelsemötet. Han ansåg att ÖHF:s verksamhetsplan var i linje
med kriterierna. Bengt lovade att sammanställa enkätsvaren i en rapport till sekreteraren. Sekreteraren lovade att
med e-post fortsättningsvis skicka kallelser och protokoll till Bengt.
---------------------Carl-Göran Backgård anmälde att arbetet i Soldatkommittén vilar sedan boken ”Ett härligt liv” utkom i januari.
Det finns en idé om att komplettera med en bok om dragonerna. Torpkommittén är däremot en aktiv grupp som i
höst haft två träffar. Tre medlemmar har med ålderns rätt lämnat gruppen och nya är välkomna i arbetet. Det finns
fem ”torppärmar” (ca 50 torp) i biblioteket. En lista med ca 30 torp är påbörjad.
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