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Ordförande Görsson öppnade mötet och hälsade samtliga närvarande välkomna.
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Till ordförande för mötet valdes Görsson.

3

Till sekreterare för mötet valdes Karin Kjellsson.
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Till justare tillika rösträknare för mötet valdes Erika Holmér och Carina Öhman.
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Röstlängd: 33 medlemmar varav 17 mantalsskrivna och 16 stödjande (ej röstberättigade)
medlemmar. 2 fullmakter hade lämnats in vilket resulterade i 19 röstberättigade enligt
upprättad röstlängd. Bilaga 1.
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Höstmötet har behörigt utlysts enligt stadgarna.
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Ekonomin ser god ut. Föreningens sparkonto (ca 600 000 kr) kommer att flyttas från
Nordea till Collector Bank, då Nordea inte har någon möjlighet att ge föreningen ränta
på sparkapitalet. Collector erbjuder ett rörligt sparkonto med för närvarande 0,7 % i
ränta med obegränsade insättningar och uttag.
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Rapporter från första halvåret:

		
Nämdödagen var som vanligt välbesökt. Omsättningen var god, dock var
		
kostnaderna för årets Nämdödag höga. Nämdödagsgruppen tackade samtliga
		
som jobbat för en bra insats. 2019 är det 30-årsjubileum vilket ska ihågkommas på
		
ett bra sätt. Nämdödagsgruppen jobbar på det.
		
Krokviksvägen invigdes 15 juli i samband med en kulturvandring som var 		
		
välbesökt. I samband med invigningen gick ett motionslopp på 8 km som drog 8
		
deltagare (trots värmen). Loppet önskas bli permanent.
		
		

Det har hållits båtkurs för damer av damer under två dagar i sommar. Kursen blev
väldigt uppskattad och fortsättning efterfrågas.

		
		

Vårens städdagar slog alla rekord när det gällde deltagande, ca 40 personer deltog
och gjorde ett toppenjobb. Höstens städdagar infaller 13-14 oktober.

		
		

Hittills i år har vi haft 7 pubaftnar med bra deltagande. Pubkurs hölls i augusti av
pubansvarig, Annica Nilsson.
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Nilla berättade lite om biblioteket. Biblioteket har funnits där det är nu sedan 2007.
Öppettiden är 2 tim/vecka, och under sommaren har biblioteket besökts av ca 		
20-30 personer/(öppet-)dag och övrig tid ca 5 personer/(öppet-)dag. Sedan 2008 har
Hembygdsföreningen ansvar för biblioteksrörelsen, då Värmdö Kommun avsåg att lägga
ner verksamheten. Budget för inköp är gemensam mellan de 5 öbiblioteken inom 		
kommunen. Sedan några månader tillbaka finns ny dator på biblioteket med fritt WiFi
genom Nämdö Fibers försorg.
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Två offerter har inkommit på renovering av den äldre bryggan i Sand. Den ena offerten
är på drygt 450 000 kr, och den andra offerten har två olika alternativ, 516 000 kr och
det andra alternativet 834 000 kr Här efterlyser styrelsen hjälp med projektet för att
kunna gå vidare.
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Lägenheten i Hembygdsgården ska rustas upp enligt besiktningsprotokoll från 		
besiktningen den 4 maj 2018. Klart till den 31 december 2018.
Hembygdsgården bör målas.
Pianot i Hembygdsgården bör stämmas om det ska användas. Victor E har varit i kontakt
med pianostämmare vilket bifogas. Bilaga 2.
Nya bord har införskaffat vilket innebär att föreningen nu har 14 st. nya bord. De gamla
borden, som det inte var något större fel på, finns kvar för ex.vis Nämdödagen.
Gunilla Bering skaffar nya dukar till Hembygdsgården.
Hembygdsgården har utökats med förrådet på skolgården som hyrs av Värmdö 		
Kommun.
Förslag framkom på att skaffa ett åkdon till Hembygdsföreningen för transporter av
leveranser till och från Hembygdsgården. Styrelsen undersöker vad det finns för 		
möjligheter.
Skulle behov av sängplats av olika anledningar uppstå, finns sängplats i bodarna.
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Föreningen äger nu domänen namdohbf.se. Mötet inbjuder intresserade att delta i
grupp om ca 5-6 personer att sätta upp och administrera den nya hemsidan. I dagsläget
är Christina K, Clare L, Karin J och Karin K intresserade. Fler behövs! Syftet är att kunna nå
ut till samtliga medlemma snabbare och på ett bra sätt. Idag uppdateras endast 		
Facebook-sidan där samtliga styrelseledamöter är administratörer. För att kunna nå ut
till medlemmarna via e-mail ska Get-A-Newsletter (GAS) installeras.
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Första röstning för stadgeändringar gjordes vilket utföll med 18 röster jaröster och en
nejröst.
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Skärgårdsrådet har haft möte under våren som Christina K deltog i. Där informerade
man om planerna för Stavsnäs Hamn. Mötet uppmanade styrelsen att i Skärgårdsrådet
driva på ang. lärarbostaden. Här finns möjlighet att bygga lägenheter eller vandrarhem.
Önskemål om att i Skärgårdsrådet även ta upp frågan om återvinningskärl för plast och
plåt i framkom på mötet.
SIKO fyller 50 år 2019. 1989 gick Nämdö Hembygdsförening med i SIKO. Mötet beslutade
uppvakta SIKO på höstmötet den 28 oktober 2018.
Trafikantföreningen har sitt höstmöte den 27 september 2018 i Stockholm. Förening
skickar deltagare om möjligt.
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Årsmötet hålls den 2 februari 2019 i Hembygdsgården med efterföljande pub.
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Övriga frågor:

		

Mötet röstade för att medlemsavgiften kvarstår på 150 kr/år/person för 2019.

		
		
		

Malcolm D vill ha en enhetlig skyltning på Nämdö och föreslår frivilliga att bilda
en grupp som skapar en bättre och enhetlig skyltning på ön. Bibi W visade intresse
att driva projektet.

		
		

Clare L vill att vi komposterar bättre på Hembygdsgården. Clare tar på sig ansvaret
för att driva det. Styrelsen kontrollerar om tillstånd behövs.

		

Hembygdsföreningen behöver kommunicera bättre att vi tar emot pant,

		
		

Nilla informerade om projekt som pågår om nationalpark i Nämdöskärgården.
Önskemål finns att bjuda in Naturvårdsverket till ett infomöte.

		
		
		
		

Victor E informerade om ett fiskevårdsprojekt han tagit initiativet tillMedius genom
ÖförÖ. Projektets syfte är att fånga upp intresse av fiskevårdande vasar i södra
viken på Orrön, men även runt Nämdö och Uvö. Mer om projektet finns att läsa på
ÖförÖ:s hemsida.
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Mötet avslutades av ordförande som tackade samtliga för ett bra möte.
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Vid protokollet

Karin Kjellsson Ladholm

Justeras		

Erika Holmér

			

Carina Öhman

Mötesordförande Göran Görsson
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