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Styrelseprotokoll 
2017-10-13 

§1) Mötets öppnande 
Ordf Anders Lindström öppnade mötet. 

a. Närvarande 

Ordförande Anders Lindström X 

Vice Ordförande Leif Küller X 

Kassör Håkan Lidenholm X 

Biträdande Kassör Anders Gustafsson X 

Sekreterare Roland Thorsson X 

Ledamot Jan Ulinder - 

Ledamot Stefan Ryding-Berg  - 

Ledamot Ulf Johansson - 

Ledamot Sven Bertilsson - 

Ledamot Bertil Eklund - 

Adjungerade 

Ledamot Sten Yondt - 

Ledamot Malte Jönson X 

 

§2) Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna. 

 

§3) Ekonomi 
Projektansökning ska rättas upp. 

Beslutades att alla fakturor ska attesteras av VD, Anders Gustafsson. 

 

§4) Rapport från Föremålsgruppen 
Arbete i Valla 28–29/11. 

Ny container anskaffats för dokumentation 

 

§5) Hemsidan 
Inget att rapportera 

 

§6) Bordlagda ärenden 

a. Inbjudan till lokala sponsorer i Enköping 

Punkten ”Utse en ansvarig för att formulera ett brev till större aktörer inom 

den tidigare och nuvarande försvarsindustrin.” slås samman med denna punkt. 

Bordläggs. 

 

b. Diskussion om åtgärder för att skapa ett eget kapital. Frågan har 

diskuterats flera gångar men det är dags att komma vidare; 

• Beslutades att Leif Kron ska adjungeras till styrelsen. 
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• Leif Kron utses som ansvarig för att följa upp möjliga bidrag från EU. 

• Leif Kron utses som ansvarig för att följa upp möjliga bidrag från 

fonder/föreningar med intresse för museal verksamhet i 

Uppland/närområdet/Enköping/Uppsala. 

 

c. Plan för digitaliseringsarbetet 

Anders G har inhämtat SMHA:s godkännande för att göra arbetet inom 

föremålsgruppen. Eventuellt hinner inte projektanslaget upparbetas före jul.  

Fotoutrustning behöver anskaffas. 

Beslutas att föremålsgruppen utför arbetet och att Anders G delegeras att 

anskaffa nödvändig utrustning. 

 

d. Styrelsen för Teleseum AB utkast till skrivelse avseende hemställan om 

bidrag från föreningen på 50 kkr. 

Kassören tar fram ett förslag på skrivelse för styrelsen ställningstagande till 

kommande styrelsemöte. 

 

e. Rapport från Arbetsgrupp för samarbete med Enköpings kommun av Ulf 

och Leif 

Samtliga styrelseledamöter skickar sina synpunkter direkt till Ulf med kopia 

till Leif. Dokumentet skall benämnas underlag inför kommundialog, 

ekonomidelen skall beskrivas utifrån inhämtade uppgifter...., museipedagog 

skall minskas till en befattning och beskrivning skall beröra inledningsvis ett 

omfattande stöd av volontärer som efterhand utvecklas till fast personal inom 

olika funktioner......, den nya säkerhetspolitiska utvecklingen kommer 

sannolikt leda till ett ökat intresse för....... 

(Leif förde stödanteckningar som han överlämnar till Ulf) 

Ulf sammanställer i samråd med gruppen ett slutligt förslag senast den 27 

oktober som överlämnas till ordf som underlag för det möte som ordförande 

och Leif K skall genomföra med kommundirektören under november.. 

 

f. Bildande av Stiftelsen Teleseum – rapport från arbetsgruppen 

Beslutades att en stiftelse ska etableras. Ordförande och Stefan får uppgiften 

att utarbeta nödvändiga handlingar. 

 

§7) Nya ärenden 

a. Styrelsen övervägande ang bilaga 2, ”Förslag till ändamål för den 

blivande stiftelsen” 

Beslutades att godkänna förslaget. 

 

b. Orientering efter SMHA besök i Enköping den 6 okt. 

Se bilaga 1. 
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c. Redovisning av arbetsläge för en eventuell etablering i Uppsala kommun 

av Håkan och Sten 

Möte med tjänstemän i Uppsala kommun är genomfört med positivt resultat. 

Resultat redovisa på nästa styrelsemöte av Sten och Håkan. 

 

d. Övriga frågor 

Projektanmälningar ska lämnas in tidigare. Ordf och sekreterare kollar upp 

detta. 

Preliminär anmälan om deltagande i Enköpingsmässan 2018 är gjord av 

Anders G. 

 

§8) Nästa Styrelsemöte 
Styrelsemötet i november genomförs 28 november i samband med besök i 

Valla som genomförs 28–29/11. 

I samband med träffen i Valla ska styrelsen arbeta med visionen för Teleseum. 

 

§9) Mötets avslutande 

Vid protokollet: 

 Roland Thorsson / Sekreterare 

 

Justerat av:   

 Anders Lindström / Ordförande 

 


