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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2014-06-16 
Protokoll 7/14 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:    
Angelica Klavbäck  Curt Ohlsson 
Christian Klavbäck   
Kristina Ulfström 
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 2014-05-07 justerades 
och lades till handlingarna. 
  
4. Justerare valdes: Jörgen Håkansson 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören: 
Anders hann inte kolla upp ekonomin, då kallelsen kom ut sent. Därför har vi inga siffror på 
kontantkassan detta möte. 
På PG finns: 47355 kr 
På projektkontot finns: 80927 kr 
En del projektpengar är överförda till PG, då en del räkningar ska betalas som har med 
projekten att göra. 
b) Övriga ekonomiska rapporter: Inget att rapportera. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- 20/6 Midsommar.  
* Jerry & Clas står i köket och sköter cafét. 
* Kristina och Björn köper in allt till serveringen, samt lottringar. 
* Anders tar hand om luftpistolskyttet. 
* Christian sköter hundskrindan. 
* Björn och Angelica tar hand om lotterierna. Hoppas på mer hjälp. 
* Åsa Thorsson sköter porslinskrossen. 
* Moa tar hand om fiskdammen. 
* Curt & Ewa håller i sång och dans. 
* Tyvärr har vi inte fått tag i några hästar till ponnyridningen. 
* Fler priser behövs, Angelica kollar runt och Kristina. 
* I år ska vi även ha ett barnlotteri, det saknade folk förra året. 
* Fler har anmält sig till bakningen. Vi träffas på torsdag för att förbereda allt. 
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b) Aktiviteter under planering:  
- 9/8 – Ford V8 klubben hyr Lådan kl 14-18. 
- 28/9 Tystbergarundan. Anders har betalat in avgiften för deltagande.  
c) Studiefrämjandet: - 
d) Avslutade aktiviteter:  
- Vinprovningen tyvärr inställd, enbart 3 anmälda. 
- 8/5 Sopplunch ca 12 deltagare.  
- 7/6 Loppis, inväntar rapport från Jerry.  
e) Övriga rapporter: - 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner. 
  
8. PR/Info: Angelica skickar info till alla medlemmar och tidigare medlemmar som inte bor 
här idag. Denna info är mailad till alla som lämnat sin e-post adress. 
 
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad senast den 30/5.  
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Södermanlands Evenemangsguide. 
- Underlag för föreningsbidrag 2015/2016 från Nyköpings kommun. Angelica skickar in 
ansökan. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Omklädnaden av stolar är snart klar, ca 20 stolar kvar. 
- Lotteriboden är snart färdig, Curre målar den åt oss. 
- Staketet mot järnvägen är färdigt, detta ska målas först sommaren 2015. 
- Christian och Angelica har byggt fem utomhusbord, dessa ska behandlas sommaren 2015. 
- Nya ytterdörren sätts in efter Midsommar, samt så ska hängrännorna sättas upp. 
 
12. Övriga frågor: 
- Boken ”Ur Minnenas Värld” har kommit i 25 exemplar och boken kommer att säljas under 
våra aktiviteter samt på hemsidan för 250 kr. 
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Anders vägpratare? 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett trevligt möte. 
 
_____________________________  _____________________________ 
 
Ordf.    Sekreterare  
 
_____________________________ 
 
Justerare  


