Protokoll fört vid styrelsemöte nr 9
tisdagen den 3/11 2009 kl. 18 i Hembygdsmuseet
Före mötet serverade Ingemar Jansson traditionell ”fattighusmat” – kålsoppa med smörgås.

§1

Öppnande

Mötets öppnande
Föreningens vice ordförande Sören Norrby förklarade styrelsemötet öppnat.

§2

Upprop

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

§3

Dagordning

Godkännande av dagordning
Förslaget till dagordning godkändes med tillägg av punkterna § 7 p 4, § 8 p 9 – 11
och § 10 p 6 – 7.

§4

Justering

Justering
Att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll valdes Hans von Matérn.
Beslutades att protokollet skall justeras i Vita huset fredagen den 6/11 kl. 14.

§5

Bordlagda ärenden
1.

2.

§6

Jörgen Thulstrup anmälde att det fortfarande inte finns någon ledare för
byggteamet.
Beslut: Fortsatta aktiva åtgärder för att söka en ledare för byggteamet. Fortsatt
bordläggning av ärendet.
Jörgen Thulstrup meddelade att det ännu inte finns något förslag.
Beslut: Fortsatta aktiva åtgärder för att söka en styrelseledamot till Forn-Åker.
Fortsatt bordläggning av ärendet.

Ledare för
byggteamet

Styrelseledamot i
Forn-Åker

Beslut som presidiet fattat (Inga)

§7

Nya ärenden
1.

2.

3.

Ett förslag till ledamöter att ingå i Programkommittén hade bifogats kallelsen.
Programkommittén skall vara idégivande och samordnande för ÖHF:s olika
verksamheter. En viktig uppgift är att före ett nytt år utarbeta en plan för ÖHF:s
aktiviteter, inkl. datum för styrelsemöten, samt års- och höstmöten.
Beslut: Jörgen Thulstrup, Carl-Göran Backgård och Carl Oscar Törnros skall ingå i
programkommittén. Jörgen kontaktar omedelbart efter höstmötet den nyvalde
ordföranden med förfrågan om att vara sammankallande i Programkommittén.
Ett förslag till ny ansvarig för ”mediekontakter” hade bifogats kallelsen.
Beslut: Carl Oscar Törnros skall vara ansvarig för mediekontakter med uppgift att
fortlöpande informera Vårt Österåker och Kanalen och vid behov även andra
medier om ÖHF:s aktiviteter.
I samband med behandling av avtalet för Marie-Louise Berthels som föreståndare
för Vita huset övervägdes att höja hyran för Vita huset och dansbanan. Riktvärde
för hyra av Vita huset en helg borde vara 3 000 kr och för en vardag/kväll 1 000 kr.
Riktvärdet för hyra av dansbanan borde vara 500 kr men bör kunna anpassas uppåt
och nedåt.
Beslut: Jörgen Thulstrup bemyndigas att, efter kontakt med ordföranden, i
protokollet skriva in de hyrestaxor som skall gälla för alla som bokar fr.o.m. den
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Ledamöter i
Programkommittén

Ansvarig för
mediekontakter

Hyrestariffer för
Vita huset och
dansbanan

4.

§8

1/1 2010.
---Jörgen kontaktade ordföranden den 3/11 på kvällen efter styrelsemötet. Följande
hyrestaxor skall gälla för bokningar av Vita huset resp. dansbanan fr.o.m. 1/1
2010:
- Vita huset – helg 3 000 kr.
- Vita huset vardag/kväll – 1 000 kr.
- Dansbanan – 500 kr som riktvärde. Hyran kan anpassas uppåt eller nedåt
beroende på vem som hyr och beroende på typ av arrangemang. MarieLouise Berthels bemyndigas att ensam besluta om hyra i varje enskilt fall.
Jörgen Thulstrup meddelade att han med e-post från kommunen fått ett utkast till
arrendeavtal för Tingshuset. Utkastet hade därefter sänts ut till styrelsen.
Beslut: En grupp bestående av Sören Norrby, Katrin Göpel, Jörgen Thulstrup och
Bo Lindström tillsätts för beredning av nytt arrendeavtal för Tingshuset.

Avtal för
Tingshuset

Rapporter
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Ingemar Jansson redogjorde för det ekonomiska läget. Hittillsvarande intäkter
överstiger årsbudgeten med nästan 50 000 kr, vilket är mycket positivt. Ett
bekymmer är de upprepade falsklarmen från Båtsmansmuseet, senast ett föregående
natt, vilka har resulterat i betydande kostnader för utryckningar. Firma Lås & Larm
har uppgivit att ett trådlöst larm är mindre tillförlitligt än ett trådbundet. Ett utbyte
till ett trådbundet system har offererats till en kostnad av 10 000 kr.
Beslut: Larmet i Båtsmansmuseet stängs av tills vidare. Fortsatta åtgärder
beträffande detta larm övervägs – koppla bort larmet permanent, installera
trådbundet larm och/eller byte av sensorer.
Katrin Göpel orienterade om besöket vid Ljusterö hembygdsförening den 10/10.
Föreningens ordförande Britt Marie Winter och dess sekreterare Ragnhild Elmén
visade deltagarna handelsboden, båtmuseet och hembygdmuseet samt berättade om
en mycket ambitiös planering av en ny hembygdsgård med bl.a. kansli- och
förrådslokaler. Deltagarna bjöds på en god lunch. Därefter fördes ett samtal om
gemensamma frågor, bl.a. ett utvidgat samarbete. Sammanfattningsvis – ett
intressant och bra besök. Vi bör i vår inbjuda representanter för Ljusterö
hembygdsförening till ett besök hos oss.
Beslut: Ljusterö hembygdsförening bör inbjudas att besöka ÖHF i vår.
Hans Rockberg orienterade om kultur- och naturvandringen på Norrö den 18/10.
Tyngdpunkten låg i att beskriva landskapets förändring i samspelet människa, djur
och natur under tidens gång. Åke Strid från Naturskyddsföreningen svarade för de
naturorienterade presentationerna. Vandringen startade vid Åkersbro, gick längs
Kvarnvägen till Tingshuset och vidare till Domarringsbacken. Kaffe intogs på
återvägen i Tingshuset av ett drygt 30-tal nöjda deltagare.
Sören Norrby påminde om seminariet ”Järnet och Långhundraleden” den 14/11 i
Alceahuset. Anmälan till Jan Wirstad. Deltagaravgiften är 300 kr, som ÖHF
ersätter i efterhand.
Jörgen Thulstrup meddelade att Hans Olovsson, som under många år arbetat aktivt
i föreningen bl.a. i byggteamet, avled den 21/10. Han begravs den 24/11 kl. 14.00 i
Österåkers kyrka.
Beslut: Ingemar Jansson ordnar blommor till begravningen. Jörgen Thulstrup
anmäler deltagare från ÖHF till begravningsbyrån.
Ingemar Jansson anmälde att lottkiosken nu, för en kostnad på 2 500 kr, har
permanent elförsörjning.
Hans von Matérn anmälde att nästa, stora, Milstolpe är nästan klar.
Beslut: Istopp av nästa Milstolpe äger rum måndagen den 30/11 i Vita huset med
början kl. 13. Förutom milstolpen skall utskicket innehålla protokoll från höstmötet
och 2010 års kalender.
Sören Norrby orienterade om att en klimatmässa, med föredrag och utställning,
anordnas på Runö folkhögskola den 12/3 – 13/3 2010 av de klimatnätverk som bl.a.
ÖHF ingår i.
Jörgen Thulstrup anmälde att Bengt Rundquist har sammanställt svaren på sin
enkät om kriterier för en framgångsrik förening.
Beslut: Sammanställningen bifogas protokollet som underlag för fortsatta
överväganden om förbättringar i ÖHF:s verksamhet.
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Ekonomi

Besöket på Ljusterö

Kultur/naturvandringen
på Norrö

Seminariet Järnet
och Långhundraleden
Hans Olovsson
avliden

Elförsörjningen till
lottkiosken
Nästa stora
Milstolpe

Kommande
klimatmässa
Sammanställning av
enkät om kriterier
för en framgångsrik
förening

10.

11.

§9

Hans Rockberg anmälde att han hos Länsmuseet undersökt om det finns något avtal
där ÖHF förbinder sig att sköta Hagbygravfältet. Det finns inget sådant avtal, även
om Länsmuseet vid ett tillfälle för flera år sedan lämnat bidrag till ett fårstängsel.
Skötsel av gravfältet borde regleras med Golfklubben. Länsmuseet är berett att
komma ut och ge allmänna råd för skötseln av gravfältet.
Beslut: Åt Hans Rockberg uppdras att återkomma med förslag i frågan.
Sören Norrby rapporterade från föreningen Skärgårdsmuseers årsmöte på Djurö
den 6/10, bl.a. att en större ansökan om EU-bidrag förbereds. Syftet är att få fram
ett system med ”museidoktorer”.
Sören anmälde vidare att han kontaktat Maj Åberg Palm, som är kommunens
handläggare i projektet Civilsamhällets roll, och meddelat att ÖHF har intressanta
erfarenheter att rapportera.

Skötsel av
Hagbygravfältet

Skärgårdsmuseers
årsmöte

Skrivelser
Barbro Svärd redogjorde för innehållet i följande skrivelser:
Protokoll från sammanträde 091015
In Ag Långhundraleden
samt inbjudan till föreningsmöte 12/11
kl. 18.30
127. Nyhetsbrev ”Ordna och Vårda” +
In Föreningsarkiven i Stockholms
inbjudan till seminarium i
län
föreningsforskning 12/11 kl. 16-19.
128. Planprogram för Täljöviken - Näs
In Kommunen
126.

§ 10

Övriga ärenden
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

§ 11

Sören Norrby anmälde att han meddelat kommunens ansvarige för kungabesöket
fredagen den 28/5 2010 att Vita huset står till förfogande denna dag fram till kl. 17.
Jörgen Thulstrup ställde ett antal kontrollfrågor rörande förberedelserna för
höstmötet den 15/11 varvid konstaterades att några olösta frågor inte förelåg.
Till kallelsen hade bifogats ett utkast till tackbrev till kommunen/Gisela Holmgren
för god skötsel av Ekbacken.
Beslut: Tackbrevet godkändes. Sekreteraren expedierar detta. Åt Lennart
Johansson uppdras att vid lämpligt tillfälle kontakta kommunen med hemställan att
den gryta vid entrén som nu är upplag för cigarettfimpar i stället får blommor samt
att särskilda askkoppar sätts upp på lämpliga ställen.
Jörgen Thulstrup påminde om att han skickat ut ett utkast till ”Milstolpar i
Österåkers historia” för synpunkter och kompletteringar. Han är tacksam för
synpunkter från dem som ännu inte lämnat sådana.
Sören Norby anmälde att årets budgetproposition innehåller förslag om 15 milj. kr.
årligen under 2010 och 2011 till vård av byggnader som förvaltas av
hembygdsrörelsen. Sveriges Hembygdsförbund skall administrera bidragen.
Beslut: En projektgrupp bestående av Ingemar Jansson, Hans Rockberg och Jörgen
Thulstrup tillsätts med uppgift att förbereda och inge ansökan om bidrag för att
rusta upp Hembygdsmuseet och Stenhagens handel.
Hans Rockberg presenterade översiktligt en remiss från kommunen om
planprogram för Täljöviken – Näs (jfr. skr. 128). Svar skall lämnas senast den
11/12. Huvudfrågan är att strandängarna sydväst och sydost om Näs gård avses
bebyggas i större omfattning än vad som sagts i den fördjupade översiktsplanen
från april 2006. Ett 1000-årigt kulturarv kommer att försvinna – oåterkalleligt!
Beslut: En projektgrupp bestående av Hans Rockberg och Sören Norrby tillsätts
för att bereda ett remissvar. Carl Oscar Törnros, Anna-Carin Lindskog och Åke
Strid tillfrågas om de kan delta i arbetet. Förslag till yttrande redovisas vid
styrelsemötet den 1/12.
Carl-Göran Backgård föreslog ett gemensamt luciafirande – ÖHF och
släktforskarföreningen – söndagen den 13/12 kl. 19 i Vita huset.
Beslut: Bra förslag. Carl-Göran Backgård undersöker förutsättningarna för ett
gemensamt luciafirande samt tar erforderliga kontakter för att organisera firandet.

Bevakningslista (tom)
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Kungabesöket
Förberedelserna för
höstmötet 15/11
Tackbrev för
skötseln av
Ekbacken

Milstolpar i
Österåkers historia.
Förslag i budgetpropen om bidrag
till byggnadsvård

Remiss
Planprogram
Täljöviken - Näs

Luciafirande

§ 12

Nästa möte

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 1/12 2009 kl. 18.00 i Vita Huset. Till
detta möte inbjuds representanter för AG Långhundraleden, Fornminnes- och
Ortnamnskommittéerna. Barbro Svärd ordnar kaffe.

§ 13

Mötets avslutande

Avslutning

Mötet avslutades kl. 20.45.

Vid protokollet

Justeras

Jörgen Thulstrup
Sekreterare

Sören Norrby
Ordförande

Hans von Matérn
Justerare

---------------------------Före mötet redogjorde Carl-Göran Backgård för Ingeborg Ferngrens rötter i Österåker. Hon har nyligen avlidit i
Småland och testamenterat 50 000 kr till ÖHF.
Carl-Göran föreslog sedan att ÖHF och släktforskarföreningen gemensamt arrangerar luciafirande den 13/12.
Gunnar Winberg presenterade, också före mötet, Fotokommitténs verksamhetsberättelse för 2009. Han pekade bl.a.
på de positiva reaktionerna från utställningen Österåker Då och nu i Länsmansgården. Ett arbete har inletts med
syftet att presentera utställningen i bokform. Gunnar nämnde vidare att ett flertal bildvisningar ägt rum. Han såg
gärna att fler engagerade sig aktivt med att visa bilder. Gunnar har från Barbro Löfgren mottagit Olles efterlämnade
fotoarkiv. Fotokommittén har gått igenom detta. Under det kommande året kommer verksamheten, vid sidan av
arbetet med nämnda bok, att bl.a. inriktas på att skapa god ordning i fotoarkivet.
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