Höstmöte i Morastugan 26 oktober 2008
33 deltagare
§1. Åke Söderman öppnade mötet, tackade för sommarens firande av hans 50-åriga ordförandeskap
§2. För mötet valdes Bengt Norling som ordförande och Annika Norling som sekreterare.
§3. Mötet godkände kallelsen.
§4. Som protokolljusterare valdes Ingbritt Jansson och Per Pernholt.
§5. Valberedningens förslag till omval och nyval lades fram av Birgit Lechat
Tommy Rickardsson från Österviken och Rune Underskog från Bergshamra presenterade sig kort.
Åke Söderman meddelade att han nu avgår som ordförande.
Höstmötet valde styrelse enligt valberedningens förslag:
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Emma Faxén
Tommy Rickardsson
Rune Underskog
Georg Ågren

1 år omval
2 år nyval
2 år nyval
2 år omval

Ersättare
Bibbi Lännevall
2 år omval
Ersättare
Per E Johansson
1 år nyval
Ersättare
IngBitt Jansson
2 år omval
Emma Faxén endast 1 år för att komma i fas pga tidigare års fyllnadsval
§6. Mötet valde föreningsordförande enligt valberedningens förslag:
Ordförande Bengt Norling
1 år, nyval
Övriga styrelseledamöter är:
Ledamot
Per Pernholt
Ledamot
Marianne Carlsson
Ersättare
Esse Jansson

sitter 1 år till
sitter 1 år till
sitter 1 år till

§7. Mötet valde revisorer enligt valberedningens förslag:
Revisor
Sven Åke Nyberg och Erik Jansson 1 år
Ersättare
Anne Marie Hassbring och Göran Westerlund 1år
§8. Till ombud på Hembygdsförbundets stämma 2009 valdes ordförande och vice ordförande.
Ersättare Birgit Lechat och eventuellt en person till som styrelsen fick i uppdrag att besluta om .
§9. Mötet valde valberedning för 2009:
Anna-Marie Hassbring som sammankallande, Roy Lindström och Runar Lännevall
§10. Åke Söderman utnämndes till ständig hedersordförande och Ann-Marie Söderman till
hedersledamot som tack för sitt långa engagemang inom föreningen.
§11. Bengt N redogjorde för behovet av delegering av föreningsarbete utanför styrelsen då dess krafter
nu är allt för koncentrerade till underhållsarbete och arrangemang. Från medlemmarna efterlystes
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skriftliga berättelser som kan bli utställningar eller viktiga bidrag till för att blåsa liv i medlemsskriften
Lännabygden.
§12 Övriga frågor
Bengt N redogjorde för Bibbi Lännevalls arbete att försöka få bättre utnyttjande och aktiviteter kring
Morastugan genom att locka grannarna i Mora by till engagemang.
Åke S påminde om Jonas Ernfridssons förslag om namninventering av ägorna i socknen. Det är även
intressant varför namnen uppstått.
Kurt Lodenius berättade kort om en utredning kring Länna by i historisk tid utförd av en SLU-forskare
genom Mannerfelts stiftelse.
Susanne Bretiholtz, med ett förflutet som guide på Ängsö gav löfte om att donera sitt
forskningsmaterial kring Adamskan på norra Ängsö till föreningen.
Åke S informerade om Länsstyrelsens förfrågan om samarbete kring nästa års 100-års firande för
Ängsö nationalpark.
Två tak på kvarngården är nyrenoverade. Bengt N redogjorde för den sponsring vi fått från
Sparbanken på 50.000:-, Bergshamra såg på 10.000:- och Schönbergs Bygg.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att utreda och besluta i frågan om eventuell överlåtelse av kyrkbåten
med tillhörande båthus till Länna kyrka.
Kurt L tog upp frågan om nybyggnation för vandringen från Eknö. Förklarligt nog har pengainsamling
fått ligga lite lågt då pengar behövdes till tak och framöver även till kvarnen. Målet att förverkliga
Åkes vandring ska behandlas vidare i styrelsen. Bönder bör kunna skänka timmer och konto sättas upp
för insamlade medel, Kurt erbjöd sig att hjälpa till med administrationen.
Rolf Holmerin redogjorde för den undersökning som Nordiska museet gjort av föreningens runstav
från 1671. Föreningen har fått den till skänks av Penningby slott. Museet har i text och på CD-skiva
gjort en beskrivning av föremålet. Vanligast är att staven är som ett kalendarium över året, men detta
exemplar är använt som en måttstock. Stav och dokumentation överlämnades till Åke Söderman.
§13 Mötet avslutades
Efter kaffepausen berättade Susanne Breitholtz om järnhantering och vallonbruk i Uppland.

Vid pennan
Annika Norling

Ingbritt Jansson
Protokolljusterare
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Per Pernholt
Protokolljusterare

