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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2014-03-12 
Protokoll nr 3/14 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck 
Kristina Ulfström 
Curt Olsson 
Björn Tellestedt 
Jörgen Håkansson 
Anders Thorsson   
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från 2013-06-18 justerat 
och lagt till handlingarna. Protokoll 2014-02-10 justerat och lagt till handlingarna. 
 
4. Justerare valdes: Anders Thorsson 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören: Ekonomin i föreningen ser bra ut. Bidraget från kommunen om 
40000 kr för renovering har inkommit, samt även pengarna från Studiefrämjandet 12333 kr. 
Föreningen har idag: 
- PG 69016,28 kr 
- Sparkonto 37,87 kr 
- Kontantkassa 4262 kr 
b) Övriga ekonomiska rapporter:  
- Elkostnader: Anders har även tagit reda på kostnaderna för elen under år 2012 och 2013. 
År 2012 hade vi en sammanlagt elkostnad av 14766 kr och år 2013 en sammanlagd elkostnad 
av 16794 kr. En skillnad på 2028 kr. Vi kan konstatera att renoveringen ökat elkostnaderna i 
och med användning av elmaskiner m.m. Aktiviteterna på Lådan har även ökat och lokalen 
utnyttjas oftare. Vi väntar och ser vad som händer med elkostnaderna under 2014. Styrelsen 
kan i alla fall konstatera att skillnaden inte ör allt för stor och att den är skälig. 
- Medlemsantal: Idag har vi 38 betalande medlemmar, varav 25 är huvudmedlemskap.  
- Företagskort/betalkort: Angelica fyller i ansökningsblanketten och lämnar den till Anders 
för underskrift. Anders skickar in ansökan. Företagskortet kommer att kosta föreningen 288 
kr per år.  
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter: Årsmötet den 16/3 kl 15:00. Verksamhetsberättelsen är 
underskriven och Anders har fått koll på balans och resultaträkning som han lämnar över till 
Kristina. Kristina trycker upp allt inför årsmötet. Angelica mailar över miljöplan och 
verksamhetsberättelse till Kristina. Styrelsen träffas på Lådan kl 14:00 för förberedelser inför 
mötet. Anders trycker upp medlemstalonger. Kristina kollar med valberedningen om deras 
förslag är klart, så att även det kan tryckas upp inför mötet. 
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b) Aktiviteter under planering:  
- Sopplunch 3/4 kl 12:00.  
- Vi hoppas att Mojo Express kan spela hos oss, eventuella datum den 11/4 el. 2/5. Curt 
återkommer när han kollat med sina bandmedlemmar. Vi hoppas också att de kommer och 
spelar i slutet av augusti till början på september ”Musik i sommarnatten”. Då vi även tänker 
ha lotteri, servering m.m. 
c) Studiefrämjandet: Pengarna från Stf har äntligen kommit. Vi har däremot inte fått svar på 
våra frågor mer än att Susanna Engman fortfarande är vår kontakt på Stf. 
d) Avslutade aktiviteter: Sopplunch 6/3. Det var hela 16 deltagare, jätte roligt. 
e) Folkets hus är uthyrt följande datum: 24/5 och någon gång i juni/juli, Kristina kollar upp 
datum. 
f) Övriga rapporter:  
- Kristina kollar upp ABF, ett annat studieförbund. 
- Filmvisningen för barn, som Helena och Eva-Lotta anordnade gick inget bra. Det kom tyvärr 
ingen. Vi får se om de vill pröva igen. 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner. 
  
8. PR/Info: - 
 
9. Hemsidan: Angelica uppdaterar hemsidan efter detta styrelsemöte. 
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Tystberga rundan, är vi på? Föreningen Lästringebygden har redan anmält sitt intresse. Ett 
möte kommer att hållas den 28/4 kl 19:00 i Sättersta, Kristian frågar Inger om hon vill följa 
med. 
- Sörmlands Hembygdsförbund ”Hembygdsvåren 2014” 
- Dialekt och Folkminnesarkivet, söker meddelare. Läggs ut på hemsidan. 
- SN Guiden, info. 
- Nyköpings kommun, vår ansökan om eget postnummer och ort. Vi har fått kopior på den 
ansökan som kommunen nu skickat in till posten. Både Bygg och tekniknämnden i Nyköpings 
kommun och Institutet för språk och folkminnen tillstyrker vår ansökan till posten. Nu 
inväntar vi svar och hoppas på ett eget postnummer och ort. 
- Cirkeln, från Studiefrämjandet. Lämnas på Lådan. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, kallelse till årsmöte. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, nominering för mottagare av Södermanlands 
Hembygdsförbunds Hedersutmärkelse.  
- Kommunbygderåd Nyköping, Nyheter. 
- Nyköpings kommun, Föreningsinfo och Sommarlovsaktiviteter 2014. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: Jörgen blir ansvarig för planeringen av den fortsatta 
renoveringen av Lådan. Han presenterar prioriteringen till helgen, därefter kvarstår att fråga 
medlemmar i byn om hjälp. 
 
12. Övriga frågor: 
- Beslutades att föreningen köper in ytterligare fem böcker ”Järnvägen 100 år”. Den sista är 
såld och den efterfrågas fortfarande. Angelica beställer hem dessa. 
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- Kristina ringer om våra Loppis grejer, vi skänker bort det. 
- Beslutades att vi tar ut en depositionsavgift om 500 kr vid uthyrning av Lådan, Kristina 
lägger till detta på uthyrningsavtalet och Angelica uppdaterar hemsidan. 
- Beslutades att föreningen hyr ut stolar och bord till medlemmar. 5 kr per stol och 10 kr per 
bord. Angelica lägger upp detta på hemsidan. 
- Att göra listan gick igenom, alla blev påminda om vad alla ska göra. 
- Inga offerter har inkommit, Angelica får ringa till Järna Trä bland annat och be om detta så 
att vi kan skicka in vår nästa ansökan till Leader Kustlinjen. 
- Vi har fortfarande inte fått svar på vår andra bidragsansökan till Nyköpings kommun. 
- Åsa Thorsson har hjälpt oss att ta fram en mall för föreningens kvalitetssäkring. Stort tack 
för hjälpen. Nu ska föreningen finslipa det. 
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Vägpratare Anders? 
 
14. Nästa möte: Bestäms av nästa styrelse.  
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade alla för ett trevligt möte. 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
 
Justerare  


