
Styrelsemöte 120228 
Närv.  
Jan Johansson, Erik Liljehag, Ulf Fröhammar, Christer Sundström, Yvonne Wiessing, 
Ewonne Ekmyr, Thijs Wiessing, Tomas Lööw. 

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet. 

Ewonne 
Ewonne har bråttom till Sthlm, så ordförande ger henne ordet. 

Hon visar upp boken Soldattorpet i Uppland av Kristina Berglund en mycket spännade bok 
som nu finns att inköpa på Uppsala Länsmuseet. 

Hällristningen.  
Länsstyrelsen bestämmer om och när inmålningen av denna ska ske. 

3e söndag juli är inte EEK hemma för julisöndagen annars ställer hon gärna upp för ev. 
föredrag. 

Ångelsta är såld till De Geer och kommer i brandövning brännas ner nu i helgen.  
Ewonne kommer att författa en artikel om det till Skrift # 6 

Bryggeriet är såld för ca. 700 tkr. Boningshuset kommer att rivas. 

Det är hennes ambition att artikel till Skrift # 6 ska komma in så att vi kan ge ut den till 
sommaren. 

Thijs föreslår att ge möjlighet till lokala affärsidkare, hantverkare, föreningar etc. att kunna ge 
ett generöst bidrag (om 400:- per år) och då få en liten "blänkare" på sista sidan av skriften. 
Det skulle kunna innebära att vi kan dela ut skriften gratis till medlemmar from. nummer 6. 
Alla röstar för.  
Förslag till potentiella bidragsgivare tas emot per mail (red(at)skogstibble.se)  

Årsmöte 
Årsmötet bestäms den 25e mars kl 15.00  

Styrelsen träffas i vanlig ordning kl 14.00 för att färdigställa lokalen. 
Thijs bokar Sockenstugan 

 Christer läser Upplandsboken på jakt efter föreläsare.  

 Ordförande frågar om alla vill sitta kvar. 
Yvonne skulle vilja bli avlöst från kassöreriet, men stannar gärna kvar i styrelsen. Ny 
kassör efterlyses under året. 
Tomas och Yvonne hör sig för med icke närvarande styrelsemedlemmar.  

 Medlemmar väljs en och en och inte som ifjol i klump.  

 Medlemsavgiften.föreslås oförändrad till årsmötet.  



 Avyttring av dubbletter ur mussets inventarier föreslås till årsmöte. En åtgärdsplan 
förläggs?   

 

Tomas sköter annons, Thijs gör lappen, Erik trycker dem 75x 2- 

Fika till årsmöte: 
Janne 50 bullar 
Yvonne 1 sorters kakor 
Ulf 1 sorters kakor (45st) 
Tomas Sockerkakor.2st 
Christer Sockerkakor 2st 
Thijs köper kaffe. servetter etc. 

Tavlor till lotteriet 

Thijs skriver agenda, Erik trycker.30st  

Övrigt 
Länk till portalen på hemsidan:under "förening" nya.hembygd-se 

Tomas fixar adressupdatering hos Sv hembygdsförbund. 

 

 

Det tackas för kaffe och kaka och Tomas avslutar mötet. 

 

 


