Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2014-02-10
Protokoll nr 2/14
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Anders Thorsson
Kristina Ulfström
Björn Tellestedt
Jörgen Håkansson

Anmäld frånvaro:
Curt Ohlsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2014-01-13 är justerat och lagt till handlingarna. Protokoll från styrelsemötet den
2013-06-18 återstår fortfarande att justeras.
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören: I dagsläget har föreningen en god ekonomi. Bokföringen sköts
idag via datorn, vilket gör arbetet mycket enklare. En del problem har dock uppstått med
bokföringen, bl. a på grund av att ingångsvärdet blev väldigt högt tack vare att vi fick bidrag
från Leader. Anders har lämnat över detta till föreningens revisorer som förhoppningsvis kan
hjälpa oss med detta. Önskvärt vore om vi kunde skilja på föreningens ekonomi och bidraget
från Leader Kustlinjen.
- I dagsläget sitter det 16544,09 kr på föreningens PG.
På sparkontot finns 37,87 kr.
I kontantkassan finns 2500 kr.
= 19081,96 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Beslutades att Anders uppgraderar föreningens paket på Nordea till ett företagspaket, där
ett bankkort ingår och även ett bankgiro. När bankkortet kommer ska det finnas hos Kristina.
Detta är inget kreditkort, utan betalningarna dras direkt från föreningens konto.
- Beslutades även att vi ska handla på faktura i så stor mån som möjligt.
- Beslutades att godkänna reseräkningen som Anders tagit fram, en reseräkning skall alltid
ifyllas efter en resa å föreningens vägnar. På denna reseräkning kan man även koppla
samman kvitton som rör resan.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- Filmvisning 12/2. Lars Molin fortsättning kl 19:00. Kristina & Björn tar hand om denna kväll.
- Sopplunch 6/3.
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- Årsmöte 16/3, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplan, budget, balans- och
resultaträkning och miljöplan är skickat till revisorerna. Dagordning och kallelse är klart och
delas ut lite närmre årsmötet. Hela styrelsen måste skriva under verksamhetsberättelsen.
Björn och Kristina köper in våfflor, grädde och sylt till årsmötet.
b) Aktiviteter under planering: Kristina kollar med Curt och hans band om de kan tänka sig
att spela en kväll för en lite mindre peng.
c) Studiefrämjandet: Vi har äntligen fått ok från Stf, våra pengar är på väg och det är en
summa av 12333 kr som sätts in om ca 2 veckor. Vi kommer inte att få en ny handläggare,
utan Susanna Engman kommer fortsättningsvis att vara vår kontakt på Stf. Angelica frågar
Sanna varför vi inte fick pengar för alla våra aktiviteter som det var sagt från början.
d) Folkets Hus är uthyrt följande datum: Lådan är uthyrd vid ett tillfälle under sommaren.
e) Övriga rapporter:
- Kristina kollar upp andra studieförbund bl. a ABF.
- Sopplunchen den 6/2: det var 13 deltagare.
- Filmkvällen den 22/1: det var ca 10 deltagare.
- Helena Persson vill gärna hålla i filmvisning för barn på Lådan. Vi inväntar vidare planer från
Helena.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Inget att rapportera.
9. Hemsidan: Hemsidan kommer att uppdateras kort efter detta styrelsemöte.
10. Skrivelser In/Ut:
- Södermanlands Hembygdsförbund ”Bilder som berättar”. Inget vi kommer att delta i.
- Södermanlands Hembygdsförbund, årlig undersökning. Besvarad och inskickad.
- Medlemsutskick till alla bybor om medlemskap, utdelat.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Föreningen har fått bidrag från Nyköpings kommun beviljat med 40000 kr. I vår kommer vi
att renovera lotteriboden, trappan till dansbanan och belysning.
- Vi inväntar även svar på ytterligare en bidragsansökan till Nyköpings kommun.
- Inväntar offerter från Järna trä och Woody i Nyköping, så att vi även kan söka bidrag från
Leader Kustlinjen igen.
- Jörgen har kollat efter speglar till baren, men ej hittat några. Vi köper in speglar som vi nu
hittat i en annons på blocket för 100 kr.
- Foder runt baröppningen behöver köpas in, Björn tar hand om detta.
- Christian kontaktar smeden i byn för att be honom tillverka ett galler till baren.
12. Övriga frågor:
- Åsa Thorsson har tagit fram färdiga mallar för oss, vid inbetalning av medlemsavgift. Vi
tackar och bockar!
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- Ansökan eget postnummer. Jerry lämnar över alla namnunderskrifter till Angelica som i sin
tur tar reda på vart man skickar in dessa. Angelica tar kontakt med kommunen.
- Alla i styrelsen ombads att gå igenom tidigare protokoll så att vi inte missat något.
- Kvalitetssäkring i föreningen, Anders ber Åsa Thorsson att hjälpa oss med detta.
- Anders tar fram ett kontrakt för uthyrning, samt en policy för uthyrning.
- Christian ber Tomas L att lämna tillbaka sin nyckel till Lådan.
- Anders ombads att ta fram Lådans elkostnader för åren 2012 och 2013.
- Att Göra Listan gick igenom och vi kan konstatera att vi har en del att ta tag i. Listan gås
igenom på kommande möte igen.
- Kristina lägger ut en förfrågan om vilken film folk i byn är intresserade av att se på
Facebook gruppen Lästringe.
13. Bordlagda ärenden:
- Anders vägpratare.
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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