
 
Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers 

hembygds- och fornminnesförening 

söndagen den 10 november 2013 
Närvarande: 39 personer, se närvarolista, bilaga 1 

 
§ 1 ÖHF:s ordförande Sven Hugosson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.  Öppnande 

§ 2 Sven Jönsson valdes till ordförande för årsmötet. Mötesordförande 

§ 3 Jörgen Thulstrup valdes till mötessekreterare. Mötessekreterare 

§ 4 Att tillsammans med mötesordföranden justera höstmötets protokoll valdes Lennart Johansson och 

Gunilla Arefall. 
Justerare 

§ 5 Förslag till dagordning hade utsänts tillsammans med kallelse till mötet. Dagordningen godkändes. Dagordning 

§ 6 Jörgen Thulstrup redogjorde för stadgarnas bestämmelser och styrelsens handläggning varefter 

mötet beslutade att godkänna utlysandet av mötet. 
Utlysande 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014, som utsänts tillsammans med kallelsen till mötet, 

kommenterades av Sven Hugosson. Han nämnde bl.a. att renoveringen av Hagbystugorna 

ansträngt ekonomin kraftigt. Styrelsen har fört ett strategiskt resonemang som utmynnat i att 

förenigen inte fortsättningsvis kan ta samma ansvar för de byggnader som vi nu utnyttjar. 

Styrelsens förslag till budget och medlemsavgifter för 2014, likaledes utsända med kallelsen, 

kommenterades av Ingemar Jansson. Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter (oförändrade) 

godkändes. 

Verksamhetsplan, 

budget och med-

lemsavgifter 

§ 8 På valberedningens förslag omvaldes Sven Hugosson som ordförande samt Hans von Matérn, 

Ingemar Jansson och Gunnar Winberg som styrelseledamöter för 2014-2015. 
Styrelseledamöter 

§ 9 På valberedningens förslag omvaldes Jan Carell som revisor och Britt-Marie Eriksson som 

revisorssuppleant för 2014-2015 
Revisor och revi-

sorssuppleant 

§ 10 Sven Hugosson kommenterade med kallelsen utsänt förslag till ny lydelse av § 17 i föreningens 

stadgar. Mötet beslutade att § 17 skall ha följande lydelse: Om upplösning och likvidation av 

föreningen skall vad som föreningens tillgångar återstår – efter gäldande av alla skulder och 

förbindelser – tillfalla Österåkers kommun. 

Stadgeändring 

§ 11 Jörgen Thulstrup anmälde att styrelsen beslutat att årsmötet skall hållas söndagen den 13 april 

2014 kl. 13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 16 mars. 
Datum för års-

mötet 

§ 12 Jörgen Thulstrup kommenterade motion, som bifogats kallelsen, om konservering och inlåning av 

Tunabåtens skulpturer. Styrelsen föreslår bifall och att föremålen ställs ut i Åkersberga bibliotek 

och att därvid kommunen står för kostnaden av en klimatsäkrad monter. Mötet beslutade att bifalla 

motionen enligt styrelsens förslag. 

Motioner 

§ 13 Övriga frågor 

1. Jörgen Thulstrup efterhörde om någon av mötesdeltagarna skulle kunna tänka sig att vara 

suppleant till Arbetsgruppen Långhundraleden. Björn Pålhammar anmälde sig. 

2.  Sven Jönsson kommenterade en av honom upprättad PM om Malms kvarn, som fanns 

tillgänglig för mötesdeltagarna. Han efterlyste kompletteringar och kommentarer till honom 

via telefon eller epost. 

3. Gunnar Winberg presenterade den nytryckta boken Åkersberga Då och Nu. Den kan köpas 

för 250 kr. 

4. Tage Lundberg gav en resumé över hur ärendet med den s.k. Domarringsbacken har 

hanterats. Han ansåg att det var den största kulturmiljöskandalen i Österåkers historia. Han 

har nu lagt ett bud på att köpa fastigheten för 250 000 kr i syfte att kunna avveckla denna. 

5. Björn Pålhammar undrade vilka argument som ÖHF har för att ifrågasätta exploatering vid 

Täljöviken. Hans Rockberg sammanfattade ÖHF:s argument och hänvisade dessutom till 

debatten med Ann-Christine Furustrand i Radio Österåker.  

Övriga frågor 

 

§ 16 Mötets avslutande 

Mötets ordförande förklarade kl. 13.50 höstmötet avslutat. 
Avslutande 

 

 



Förteckning över bilagor 

1. Närvarolista (endast till originalprotokollet) 

 

 Vid protokollet: Justeras: 

 Jörgen Thulstrup Sven Jönsson 

 Mötessekreterare     Mötesordförande  

 

 

                                 

 

 

 Lennart Johansson Gunilla Arefall 

 Justerare Justerare 

Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och kaka, varefter Jörgen Thulstrup till bilder berättade om ”Det nordtyska Pommern 

– här vårdas det svenska kulturarvet.” 

 


