Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2013-06-18
Protokoll nr 21
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Kristina Ulfström
Björn Tellestedt
Curt Ohlsson
Jörgen Håkansson
Anders Thorsson

Anmäld frånvaro:

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes och godkändes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Redan justerat.
4. Justerare valdes: Curt Ohlsson
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören: Vi fick en mycket bra blick över föreningens ekonomi.
Föreningen har idag 11829,30 kr.
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Medlemsavgiften till förbundet kostar i år 16 kr per medlem.
- Hembygdsförsäkringen är uppdaterad med skadeförebyggande åtgärder, vilket kommer att
resultera i en billigare försäkring from år 2014, 276 kr billigare per år. Anmälan gjordes den
22 maj 2013. Angelica skickade även in uppgifter på vår kassör.
- Angelica har lämnat in kvitton för ansökan om kampanjbidrag för skadeförebyggande
åtgärder, vilket resulterade i att föreningen fick 2000 kr insatta på kontot.
- Vi måste komma ihåg att lämna in kvitton för alla tänkbara skadeförebyggande åtgärder
som kan vidtas, såsom vattenlås, brand och inbrottslarm m.m.
- Beslutades att föreningen ska ha ett bankkort/visakort. Anders och Curt fick i uppdrag att
kolla över vilket bankkort vi ska ha. Anders får som kassör ta ett beslut om vilket kort som
passar föreningen bäst, Anders beställer sedan detta. Kortet ska användas för inköp som rör
föreningen, så att vi får bort så mycket vi kan av kontanthanteringen.
- Anders tar fram en reseräkning som alla ska använda sig av vid milersättning.
- Björn och Kristina ska få milersättning för alla utskick.
- Björn ska få bensinpengar till gräsklipparen.
- Följande uthyrningspriser fastställdes:
1 timme = 100 kr (för medlem 75 kr)
2 timmar = 200 kr (för medlem 150 kr)
4 timmar = 400 kr (för medlem 300 kr)
Efter dessa antal timmar, hyrs lokalen ut per dygn, priserna gäller från tidigare beslut.
Beslutades även att vi erbjuder catering i uthyrningssammanhang:
Exempel: 35 kr kaffe eller the, smörgås och kaka.
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- Diskussion fördes om vägföreningen ska betala 2000 kr i hyra, nu när hembygdsföreningen
själva sköter gräsklippningen. Anders fick i uppdrag att kontakta vägföreningen och fråga om
en hyra om 1000 kr per år är skälig, vilket styrelsen tyckte enhälligt.
- Angelica har fått titta behörighet till föreningens PG konto.
c) Föreningen har hittills i år tjänat x kr på följande:
- Intäkterna för Loppis/Auktion/Värdering var 1520 kr, annonskostnaden var ca 1000 kr.
Jätte tråkigt att det inte drog mer folk.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- Midsommar 21/6: Lottpriserna höjs till 20 kr för gästabudsbiljetterna och klockan. Övriga
lotterier kostar 10 kr respektive 5 kr.
Beslutades att vi inte har någon dans på midsommarkvällen, då ingen kan vara på plats.
Kristina kollar efter fler golfbollar till porslinskrossningen och tar med porslin. Curts dotter
bakar 4 kladdkakor, Hilkka och Helena bakar. Kristina köper in godis till fiskdammen. Kristina
och Angelica plockar blommor till stången, Curt och Christian ordnar fram ris.
Jerry och Clas står i cafét. Inbjudningarna har Anders tryckt, de är utdelade och uppsatta på
lämpliga platser. Vi har en hel del priser till lotterierna, klocka och biljetter till gästabudet i
Nyköping. Angelica hämtar sponsring från Coop i Tystberga och Billisten. Lotterierna i år
kommer vi bara ha dragning i slutet av dagen på de sist nämnda. Alla andra vinner sina priser
med en gång.
- Hemvändardag 6/7:
Inbjudningarna är tryckta, Kristina står som kontakt då vi måste ha föranmälan och då
Kristina och Björn sköter inköp. Evenemanget är utlagt på Nyköpingsguiden och inbjudningar
har skickats till medlemmarna som inte längre bor på orten. Kristina och Björn ordnar denna
dag. Kristina kollar med ? om tipsfrågorna som ska finnas kvar. Vi ska ha ett lotteri och
tipspromenad, samt äta sill och potatis.
b) Aktiviteter under planering: Boule onsdagar kl 19:00 är redan igång.
c) Studiefrämjandet: Angelica har äntligen fått kontakt med Sanna på studiefrämjandet,
Sanna har inte fått klart med utbetalningen till föreningen men den är på gång och de sista
papprena är inlämnade. Angelica har varit på möte i Gnesta den 10/6 med Sanna, allt för
2012 är klart, nu inväntar vi pengarna, skylt och miljödiplomering. Soppluncherna och
trivseldagarna räknas tyvärr inte som kulturarrangemang. Vi måste försöka hitta på något
annat, exempelvis bildvisning 30 min.
d) Avslutade aktiviteter: e) Övriga rapporter: 7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: 9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 12 och 18 juni.
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10. Skrivelser In/Ut:
- Ulla Enbom erbjöd föreningen en orgel till Lådan. Tyvärr var den allt för tung och stor,
därför beslutade vi att inte ta emot den.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Vi måste göra klart det sista, dra vatten till baren och få ner all elektronik till baren.
- Angelica håller på med sista rekvisitionen och slutrapporten för projektet.
12. Övriga frågor:
- Kristina har slutfört inventeringen, men för vår egen skull behöver vi fota alla tillgångar.
- I dagsläget har föreningen 70 medlemmar.
- Brandsläckarna som finns på Lådan, fungerar dom? Christian tar kontakt med Patrik
Nordström och frågar när de sist kollades. Christian tar även kontakt med Tomas Lindecrantz
som kan tänkas veta något om detta.
- Det blev en hel del saker kvar efter loppisen, Curt tar bord, stolar och skåp. Resten försöker
vi sälja på Midsommar, sedan åker vi med resten till tippen. Kristina kollar med Björn
Danielsson om han vill ha tillbaka sina vågar.
- Reklam på kommunenes hemsida, bokningscentralen. Skriva ihop vad föreningen har att
erbjuda, vilka konferens möjligheter som finns, Angelica skriver ihop ett förslag.
- Björn sköter gräsklippningen på Lådan.
- Att göra lista, bordläggs till nästa möte.
13. Nästa möte: Bestäms per e-post.
14. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett trevligt möte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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