Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2014-12-01
Protokoll nr 11/14
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Jörgen Håkansson

Anmäld frånvaro:
Curt Ohlsson
Anders Thorsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötena
2014-09-22 och 2014-11-10 justerades och lades till handlingarna.
4. Justerare valdes: Christian Klavbäck (då Angelica förde protokoll detta möte).
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören: Inga större förändringar på kontona sedan förra styrelsemötet.
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Förfrågan om medlemskap, Anders har besvarat detta och vi hoppas på en ny medlem.
- Medlemsförteckningen är uppdaterad. I dagsläget har vi totalt 62 medlemmar, varav 35 är
huvudmedlemmar.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 7/12 Jullunchen, i dagsläget är ca 40 personer anmälda och vi tror att fler kommer, väldigt
roligt. Inger Ågren tar hand om jullunchen, Jörgen och Birgitta Håkansson hjälper till att sätta
upp julgranen m.m.
- 20/1 Filmkväll, Angelica ordnar inbjudan och material. Efter januari fortsätter vi att ha en
filmkväll i månaden, med uppehåll i maj, juni, juli och augusti.
b) Studiefrämjandet:
- Kristina tar kontakt med Stf igen, då Yogan inte räknas som friskvård enligt Stf. Enligt andra
källor (så som sjukgymnast) borde yoga vara friskvård.
- Angelica har skickat in alla arrangemang men ej fått svar.
- Jörgen är informerad om att alla måste skriva upp sitt namn, adress och personnummer på
Antikrundan. Detta för att denna cirkel ska bli godkänd.
c) Avslutade aktiviteter:
- 5/10 Tystbergarundan, det var tyvärr ganska lite folk i år.
- 25/11 Filmkväll, vilken succé! Hela 22 deltagare.
d) Övriga rapporter:
- Angelica gör en ny kalender för år 2015, där vi fyller på med kommande aktiviteter.
- Förfrågan på Facebook vad vi ska visa för filmer. Angelica ordnar det.
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e) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 31/12 Bröllop, 14/3-15 50 års kalas, 9/& Kräftkalas.
Fler bokningar är på väg in, datum är ännu ej bestämda.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Föreningens sida på www.hembygd.se är uppdaterad den 17/11.
9. Hemsidan: Hemsidan uppdateras efter styrelsemötet.
10. Skrivelser In/Ut:
- Bok release Sörmlandsbygden 2015, den 3 december på Nynäs slott. Föreningen fick boken
hemlevererad den 16/11, boken lämnas på Lådan. Föreningen kommer inte att ha möjlighet
att delta på bokreleasen.
- Per Drougge, Hembygdsportalen. Angelica har gått igenom informationen.
- Jacqueline Hellsten, lokalt driven landsbygdsutveckling. Föreningen har fått en egen sida på
deras hemsida, där vi ombeds att uppdatera information. Angelica har dock inte tid att
uppdatera ytterligare hemsidor och bad därför Jacqueline om att de skriver några rader om
våra projekt.
- Tystberga Bygdegårdsförening, inbjudan Trettondagsbal den 5/1-2015. Inbjudan läggs upp
på föreningens hemsida och Facebook. Angelica ordnar det.
- Nyköpings kommun, Information om föreningsregistret.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Christian har lovat att montera en rörelsevakt utanför köksdörren.
- Jörgen och Rolf har jobbat på bra. På fredag ska ställningen tas ner och de ska montera
skjutreglar på luckorna i nya lotteriboden.
12. Övriga frågor:
- Föreningen Lästringebygden satte upp affischer från Tystberga Dramatörerna på våra
anslagstavlor i Lästringe, tyvärr togs dessa ner efter bara ca två dagar. Anslagstavlorna är
även till för arrangemang i våra grannbyar. Vi hoppas att dessa får sitta kvar längre nästa
gång.
- Förslag på att ha ett bibliotek på Folkets hus ”Lådan” kom upp. Har man böcker man inte
längre vill ha kan man lämna dom till föreningen. Föreningen planerar att hålla öppet på
torsdagar mellan kl 18-20 (under Yogan och Stickcafét) då kan man passa på att ta hem en ny
bok. Inga tvång på att lämna tillbaka böckerna, tanken är att man byter böcker med
varandra. Man lämnar en bok man inte vill ha och man tar hem en ny man tycker verkar bra.
- Föreningen skickade ut en enkät till alla i Lästringe, denna enkät kunde man lämna i
Angelicas brevlåda på Sörängsvägen 3 eller maila en kopia. Vi har fått in en hel del svar, men
önskar givetvis fler. Enkäten skulle samlats in den 30/11 men på grund av sjukdom hade vi ej
möjligheten till det. Angelica lägger ut en påminnelse på facebook och hoppas orka samla in
övriga så fort hon känner sig bättre. Enkäterna sammanställs till nästa styrelsemöte.
- Utdelning av Välkomstbrev till nyinflyttade i Lästringe, Angelica kollar med Anders om han
kan tänka sig att sköta den biten.
- Till detta möte hade föreningen bjudit in Kristine Lagzda Haapanen för att diskutera olika
idéer till Midsommar 2015 (Kristine kliver in på mötet lagom till Midsommarfrågan). Kristine
kommer att ha ett event för ca 20 deltagare vid Midsommar. Hennes förslag är att vi hyr in
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Mojo Express till Midsommarkvällen och att föreningen och Kristine delar på kostnaden.
Uppdrogs åt Kristine att kolla pris med Mojo Express. De 20 deltagarna förses förslagsvis
med namnbrickor, då Kristine vill betala fika under dagen, samt tilltugg till kvällen i förskott.
Föreningen tycker det är en bra ide och priset diskuteras senare, samt vad som ska ingå.
Kristine har också en förfrågan om boende för dessa 20 personer, under mötet ger vi förslag
och löser en del boende frågor direkt. En önska om att få hyra cyklar under dessa dagar finns
också. Angelica gör gärna en annons och sätter upp vid lämpligt tillfälle. Kristine återkommer
med mer information efter att ha pratat med Curt Ohlsson om Mojo Express.
13. Bordlagda ärenden:
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar?
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via e-post.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt styrelsemöte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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