Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2013-10-29
Protokoll nr 23
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Kristina Ulfström
Jörgen Håkansson
Björn Tellestedt

Anmäld frånvaro:
Anders Thorsson
Curt Ohlsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll nr 21 (2013-06-18) ej
justerat. Protokoll nr 22 justerades och lades till handlingarna.
4. Justerare valdes: Christian Klavbäck
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören: Vår kassör kunde inte närvara på mötet men skickade en utförlig
redogörelse över föreningens ekonomi.
I dagsläget har vi följande pengar att tillgå:
* Kontant kassorna = 5475 kr + 5017 kr
* Bankkontot = 8242,73 kr
Vilket innebär att föreningen har 18734,73 kr.
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Fakturan från LE Teknik är nu betald. Denna faktura tillhör egentligen Leader projektet,
men av någon anledning föll den bort därifrån. Ovanstående belopp som föreningen har är
efter att LE Teknik är betald.
- Länsstyrelsen har betalat ut den sista pengen för bidraget på ca 16000 kr, Tyge har fått
tillbaka sina sista 8000 kr, vilket innebär att föreningen har 8000 kr kvar av bidragspengarna.
Detta är pengar som föreningen redan bidragit med.
- Vägföreningen kommer inte att betala 2000 kr om året för hyra av lokal, då vägföreningen
kommer att hålla sina möten på annat ställe.
- Beslutades att vi beställer in färdiga inbetalningskort till våra medlemmar och blivande
medlemmar. Inbetalningskort skickas till våra nuvarande medlemmar i februari med sista
betalningsdag den sista februari. Några inbetalningskort lämnas på Lådan, utifall att nya
medlemmar tillkommer på olika arrangemang. Angelica beställer 500 stycken från Nordea.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 1/11 Halloween. Angelica har gjort inbjudningar som Kristian delat ut. Angelica har även
lagt upp mer information på hemsidan och på Facebook, samt satt upp info på dagiset i
Lästringe. Vi serverar varma mackor, har godisregn för barnen m.m. Angelica och Kristina
träffas på fredag förmiddag och pyntar Lådan.
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- 7/11 Sopplunch
- 8/12 Jullunch. Kristina och Björn köper in lite julpynt och en julgran.
b) Aktiviteter under planering:
- Jerry hade planerat en julmarknad i år, men deltagandet har minskat. Frågan som ställdes
var om man kan kombinera jullunchen och julmarknaden. Styrelsen diskuterade frågan men
kom fram till att julmarknaden får vänta till kommande år. Angelica meddelar Jerry.
- Angelica ska kontakta Helena och Eva-Lotta om Djurdagen .
- Julgransplundring januari 2014. Vi planerar datum lite längre fram.
- Filmkvällar, Fotbollskvällar, Ölprovning.
c) Studiefrämjandet:
- Ingenting händer från Studiefrämjandet. Angelica fortsätter att maila in våra inbjudningar
om kulturarrangemang m.m. Kristina skickar in cirkellistorna samt namn på deltagare.
- Inga pengar för våra aktiviteter under 2012 och 2013 har inkommit från stf.
d) Avslutade aktiviteter:
- Sopplunch den 5/9, det bjöds på morotssoppa. Det var ca 14 stycken som deltog.
- Järnvägen 100 år den 7/9 inbringade 765 kr via försäljning av boken. Föreningen fick 10
exemplar och köpte in ett. Fem av böckerna har delats ut till Curt Ohlsson, Teater Sörmland,
Folket Hus Lådan, samt till två representanter på mötena för planeringen av 100 års
jubileumet. Stort tack till Olle Wallberg och Solveig Svalberg för ert engagemang. Det var
ganska många åskådare den här dagen. Det stod även lite om Lästringes firande i Dymlingen.
- Trivselkvällen 20/9 inbringade 912 kr. Mojo Express spelade live.
- Tystbergarundan 29/9 inbringade 1750 kr. Vi hade café, Loppis och utställning. Flera olika
lokala konstnärer visade upp sina verk. Stickcafé gruppen visade även upp sina alster.
- Sopplunchen 3/10 inringade 1537 kr. Det var ca 10 deltagare.
d) Folkets hus är uthyrt följande datum:
e) Övriga rapporter:
- Trivseldagen den 6/10, få deltagare. Vi fick allting gjort som skulle göras. Föreningen bjöd
på grillad korv och dryck.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: 9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad senast den 27 oktober.
10. Skrivelser In/Ut:
- Nyköpings kommun har skickat oss information om ett bidrag som föreningen kan söka.
Maximalt bidrag är 75000 kr. Angelica skriver ihop en ansökan och mailar ut till styrelsen. Vi
önskar att reparera, Lotteriboden, det sista på dansbanan (ny trapp, byta el, måla). Vi vill
gärna göra en väg upp till parkeringen, samt bygga en liten trappa och ha belysning hela
vägen. Vi vill gärna bygga en grill med tak utanför lokalen.
- Dymlingen nr 3 2013. Lämnas på Folkets hus.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Christian köper in en ny antenn och fixar kabel. Christian hyr även in en skylift.
- Allt som rör Leader projektet är nu klart, Länsstyrelsen var ute och besiktigade lokalen den
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3/10. Allt gick jätte bra.
- Vattendragningen i baren är färdig. Curre har målat rören inne på herr toaletten.
12. Övriga frågor:
- Kontrakt vid lån av pengar till föreningen. Om någon privatperson lånar ut pengar till
föreningen, ska det upprättas ett kontrakt som både ordförande och kassör skriver på.
- Angelica gör en kalender för 2014 och skickar till styrelsen.
- Träden vid järnvägen som lutar in över Folkets hus Lådan, vem är ansvarig för att de
plockas bort innan de rasar? Kristina kollar upp det med banverket.
- Kristina köper in hyllor till baren.
- Smeden i byn ska göra ett galler till baren men vi får vänta till efter årsskiftet på det.
- Jörgen kollar om han kan hitta spegelväggar till baren.
- Skriften om hur draperiet på Lådan har kommit. Den sätts upp på väggen vid hyllan.
- Vi har en hel del saker kvar sedan loppisen, Jörgen kollar upp en ”Köp & Sälj” affär i
Nyköping om vi kan sälja de överblivna sakerna dit.
- Kristina har gjort iordning en pärm som finns på Lådan, en receptpärm där alla recept från
soppluncherna samlas.
- Angelica ska sätta ihop en text och lägga ut på kommunens hemsida om vår fina lokal.
- Blocket annonserna på vågarna gav ingen utdelning tyvärr. En av vågarna såldes på
Loppisen den 29/9.
- En bokhylla är nu uppsatt i lokalen, nu ska bara verktygen upp på väggen. Vi sätter upp
verktygen på fredag den 1/11.
- Föreningen har fått material från Luftfartsverket om en helikopterolycka som skedde 1965
uppe vid skolan. Materialet finns på Lådan om andra vill läsa.
13. Bordlagda ärenden:
- Att göra listan bordläggs till nästa möte.
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via mail.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade alla för ett trevligt och givande styrelsemöte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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