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Protokoll fört vid höstmöte med Österåkers 

hembygds- och fornminnesförening 

söndagen den 15 november 2015 
Närvarande: 33 personer, se närvarolista, bilaga 1 

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

anmälde därefter att vår värderade styrelseledamot och vän Hans von Matérn stilla insomnat den 9 

november i sitt 89:e levnadsår. En tyst minut till Hans minne hölls därefter. 

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 Thea Nilsson och 

Lennart Johansson.  

Justerare 

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

Att ta upp under punkten övrigt anmäldes: 

1) Behovet av fler aktiva. 

2) Läget beträffande Tunaborgen och Domarringsbacken. 

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 2016 samt förslag till budget och medlemsavgifter för 

2016 hade utsänts med kallelsen till mötet. Mötessekreteraren anmälde att verksamhetsplanen 

saknade en viktig aktivitet nämligen uppgiften att genomföra skoltävlingen ”Vem vet mest om 

Österåker”. Han anmälde vidare att styrelsen föreslår att medlemskap för juridisk person skall utgå. 

Stadgarna innehåller inget om sådant medlemskap. Kassören kommenterade budgetförslaget. 

Mötet godkände verksamhetsplanen med det tillägg som sekreteraren föreslagit. Mötet godkände 

vidare budgetförslaget och, efter ingående diskussion, att medlemsavgift för juridisk person slopas. 

Juridiska personer som vill stödja föreningen kan fortsättningsvis göra detta genom sponsring. 

Mötet beslutade vidare att någon särskild medlemsavgift för ungdomar inte skall finnas. Ungdomar 

som vill ha medlemskap i föreningen skall fortsättningsvis betala samma avgift som en vuxen, 

d.v.s. i nuläget 200 kr 

Verksamhetsplan, 

budget och med-

lemsavgifter 

§ 8 På valberedningens förslag omvaldes Sven Hugosson som ordförande och Ingemar Jansson som 

styrelseledamot för 2016-2017 samt nyvaldes Björn Pålhammar och Börje Löfvén som 

styrelseledamöter för 2016-2017. Emelie Wengse valdes till styrelseledamot för 2016 

(fyllnadsval). 

Styrelseledamöter 

§ 9 På valberedningens förslag omvaldes Britt-Marie Eriksson som revisor och Gunilla Arefall som 

revisorssuppleant för 2016-2017.  

Revisor och revi-

sorssuppleant 

§ 10 Jörgen Thulstrup anmälde att styrelsen beslutat att årsmötet skall hållas söndagen den 17 april 

2016 kl. 13. Motioner ska vara inlämnade fyra veckor före detta datum, dvs. senast den 19 mars. 

Datum för års-

mötet 

§ 12 Jörgen Thulstrup anmälde att inga motioner inkommit före den 1 september, den senaste tidpunkt 

som gäller enligt stadgarna § 7. 

Motioner 

§ 13 Övriga frågor 

1. Sven Hugosson betonade betydelsen av att få fler aktiva i föreningen. Inte minst till våra 

arrangemang i Ekbacken och till att vara guider i museer, vid Tunaborgen och vid 

kulturvandringar.  Han framförde en allmän uppmaning till intresserade att höra av sig. 

2. Sven Hugosson meddelade att den s.k. georadarundersökningen runt Tunaborgen visar att det 

finns flera lämningar under jord. Ännu har dock inte någon skriftlig analys inkommit från 

denna undersökning. Det pågår resonemang om hur borgruinen skall kunna göras mer 

tillgänglig, om tillträdesskyddet och om installering av belysning. Samverkan med 

kommunen är bra. 

3. Björn Pålhammar kommenterade status beträffande Domarringsbacken. Han nämnde att 

ärendet nu blivit en politisk fråga och kommit in i kommunens planläggning och 

budgetarbete. Det kan vara så att Domarringsbacken var ”den första plats, i en forntid, där 

gemensamma frågor i vår bygd beslutades”.  

Övriga frågor 
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4. Thea Nilsson gjorde reklam för Kalendern för 2016. Den kommer före jul att sändas ut gratis 

till samtliga medlemmar och kan i övrigt köpas för 50 kr.  

§ 16 Mötets avslutande 

Mötets ordförande förklarade kl. 13.40 höstmötet avslutat. 

Avslutande 

 

Förteckning över bilagor 

1. Närvarolista (endast till originalprotokollet) 

 

 Vid protokollet: Justeras: 

 

 

        Jörgen Thulstrup                                                                          Sven Jönsson 

        Mötessekreterare         Mötesordförande   

                 

 

 

         Lennart Johansson                                                                     Thea Nilsson 

         Justerare                                                                                     Justerare 

 

Efter mötesförhandlingarna serverades kaffe och kaka, varefter ”Vismust” – Heike och Anders Gustafson deklamerade, spelade 

och sjöng visor av Dan Andersson, Bellman, Evert Taube, Cornelius Vreswijk, Nils Ferlin och Gustaf Fröding.  

Sven Hugosson framförde ett varmt tack från mötesdeltagarna för en lysande och medryckande föreställning.  

 


