Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2015-02-02
Protokoll nr 1/15
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Jörgen Håkansson
Anders Thorsson

Anmäld frånvaro:
Curt Ohlsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes efter att två tillägg gjorts.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2014-12-01 justerat och lagt till handlingarna.
4. Justerare valdes: Jörgen Håkansson.
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören: År 2014 var ett bra år, föreningen gick med ca 9000 kr i vinst.
Föreningen borde även få ca 10000 kr från Studiefrämjandet för år 2014.
Föreningen har idag följande på:
PG: 3089,20 kr
Projektkontot: 66999,03 kr
Kontantkassan: 12523 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Vi har idag 2 betalande huvudmedlemmar och 3 familjemedlemmar.
- Björn och Kristina köper in föreningefrimärken.
- Anders ändrar medlemsavgiften på våra blanketter, då den nya medlemsavgiften är 110 kr
för huvudmedlem och 60 kr för familjemedlem. Angelica har ändrat detta på hemsidan och
på föreningens egen sida på www.hembygd.se
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 27/1 Filmvisning, 7 personer kom.
- 5/2 Sopplunch.
- 25/2 Filmvisning, den här gången visar vi teaterföreställningen och komedin ”Hotell
liggaren”.
- 5/3 Sopplunch.
- 18/3 Filmvisning, ”Skenbart”, återigen en svensk komedi med Sveriges komiker elit.
- 22/3 Årsmöte. Anders har skickat över balans- och resultaträkning till revisorerna. Angelica
skickar verksamhetsberättelse m.m. under morgondagen.
Kristina frågar Curt Ohlsson om han vill vara mötesordförande.
Anders sätter in en annons i SN om årsmötet.
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Angelica skickar kallelse till alla medlemmar som inte bor i byn.
Kristina och Björn delar ut kallelsen till alla i byn, samt sätter upp den på anslagstavlorna.
Vi gör som tidigare år, bjuder på våfflor, sylt och grädde. Björn och Kristina köper in detta.
Miljöpolicyn är reviderad och godkänd av styrelsen, vi gick även igenom
verksamhetsberättelsen, budget och verksamhetsplanen.
b) Studiefrämjandet:
- Angelica har mailat till Stf den 21/1 igen, utan svar. Alla rapporter för 2014 är inskickat och
vi inväntar pengarna. Aktiviteter för 2015 skickar Angelica in.
c) Aktiviteter under planering: Kalendern för 2015 är klar och mailad till alla
styrelsemedlemmar, samt utlagt på hemsidan. Fler aktiviteter kan komma att anordnas.
Vi hoppas kunna arrangera en ”Svampkurs” i aug/sep.
d) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 1/3, 14/3, 9/6, 26/9 & 17/10.
f) Övriga rapporter:
- Ny studiecirkel, Gympa på torsdagar kl 18:00.
- Föreningen efterfrågar bilder från Jullunchen, Angelica frågar Kristine.
- Antikrundan kommer att vara måndagar och onsdagar kl 10:00 och på lördagar kl 12:00.
Angelica gör en ny annons och skickar till Kristina för tryck. Samt uppdaterar hemsidan.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Föreningens sida på www.hembygd.se är uppdaterad den 21/1, våra aktiviteter
är inlagda, samt höjd medlemsavgift.
9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterades den 20 och 21/1, bl.a. ny kalender för 2015..
10. Skrivelser In/Ut:
- Ann Axelsson – Invigning Träffpunkt Tystberga kl 14-16.
- Åsa Landqvist – Nya taxor för lokaler in Nyköpings kommun. Anders kikar på detta.
- Helena Nyberg – Rundvandringar i bygden. Helena erbjuder sig att arrangera
rundvandringar för ca 500 kr styck. Styrelsen samtalade om detta och tror inte att intresset
är tillräckligt stort tyvärr. Angelica meddelar Helena och tackar för erbjudandet, samt frågar
om hon har andra förslag.
- Kulturarvsalliansen i Nyköping – Inbjudan till informationsmöte i Kulturhuset Slottsviken
den 13/1 om Kulturarvsrundan. Ingen i styrelsen hade möjlighet att närvara.
- Tidningen ”Bygd & Natur”, lämnas på Lådan.
- Tidningen ”Cirkeln”, lämnas på Lådan.
- Lennart Pettersson har avlidit, Lennart var en mycket trevlig man som engagerade sig
väldigt mycket i byn och bygden. Björn skulle närvara på begravningen å föreningens vägnar,
men tyvärr blev det ett missförstånd vilket datum som gällde. Föreningen skickade ett fint
arrangemang som kom fram rätt dag.
- Hans Jonsson – Lästringe material. Mailet vidarebefordrat till alla styrelsemedlemmar med
bilder från bygden.
- Per Drougge – Hembygdsportalen, mer information.
- Elisabeth Landgren – det gamla cafét i Lästringe. Hennes mormor ägde en gång cafét och
man hade försökt tyda namnet på en bild men ej lyckats. Hon bad föreningen om hjälp. Vi
fick några bilder som är vidarebefordrade till alla i styrelsen. Elisabeth fick tag i namnet innan
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vi han med att svara.
- Åsa Landqvist – Information om föreningsregistret.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Christian har monterat en rörelsevakt utanför köksentrén.
- Ställningen är nedplockad och på onsdag den 4/2 träffas vi och lyfter bort den från
dansbanan.
- Jörgen ombed att göra en lista på allt vi ska göra innan Midsommar, bland annat
färdigställa nya boden, installera lampor i båda bådarna, nya belysning på dansbanan,
dansbanans entré och trapp ska rustas upp, ett trädäck ska monteras utanför köksentrén
och bort mot serveringsluckan, nytt grus ska beställas m.m. Vi påbörjar detta så fort det blir
vår.
12. Övriga frågor:
- Sammanställning av svar på den enkät vi skickade ut i byn. Vi fick totalt in 18 svar, varav en
utan synpunkter. Vi kan tydligt se vad som intresserar folket i byn. Man föredrar de vanliga
arrangemangen såsom Midsommar, Valborg, Soplunch, Filmvisning m.m. Vad gäller tiderna
för arrangemangen så har vi anpassat oss efter vad de flesta vill. Vi har lagt till en dag på
Antikrundan, samt bytt dag för Filmvisningen från tisdagar till onsdagar. Föreningen fick en
hel del nya förslag som vi kommer att arbeta med och en hel del extra kraft till våra
arrangemang. Angelica kommer att kontakta samtliga. Jätte roligt att vi fick in så många svar.
- Föreningen har fått en gratis stereo av Johan Karlsson. Christian ombads att köpa in fästen
så att denna anläggning kan sättas upp på väggen och inte vara i vägen.
- Hembygdsförsäkringen, vi kan konstatera att vi får 10% rabatt, Anders ringer och meddelar
vilka åtgärder vi uppfyller. Samt kollar upp vad EIO-eltest är för något.
- Byta böcker, på torsdagar kl 18-20 har vi öppet på Lådan. Man går in via köksentrén och
lånar en bok i skåpet som står precis intill dörren. Man får gärna ta med sig böcker och
lämna och det finns inga krav på att de måste återlämnas.
- Anders kommer att sköta utskick av ”Välkomstbrev” till nyinflyttade i Lästringe. Några ska
delas ut nu i veckan.
- Skoskydd, beslutades att Björn och Kristina köper in blå plats skoskydd till Folkets hus
gäster. Denna årstid blir det väldigt blött i lokalen annars.
- Kristina reviderar inventeringslistan då vi köpt in en del nya saker.
13. Bordlagda ärenden:
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar?
- Kristine Lagzda Haapanen, inväntar svar om Midsommar.
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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