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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2014-05-07 
Protokoll nr 6/14 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:    
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck 
Kristina Ulfström  Curt Ohlsson 
Anders Thorsson  
Jörgen Håkansson  
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll 2014-04-02 justerades och 
lades till handlingarna.  
 
4. Justerare valdes: Anders Thorsson 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
I kontantkassan finns: 4472 kr 
På PG finns: 16851 kr 
På projektkontot finns: 115000 kr 
b) Övriga ekonomiska rapporter: Antalet medlemmar är 45, varav 25 är huvudmedlemmar.  
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter: 
- Sopplunch 8/5.Vårens sista sopplunch, vi fortsätter i höst igen. 
- 31/5 Vinprovning. Inga anmälda ännu. 
- 7/6 Loppis kl 10-14. Jerry tar hand om detta. Ingen annons i SN som kostar pengar, 
beslutades att föreningen ska nyttja all den gratis annonsering som erbjuds ibland annat SN, 
Nyköpingsguiden och Södermanlands Hembygdsförbund. Angelica meddelar Jerry om 
annonseringen. 
- 20/6 Midsommar.  
* Jerry och Clas står i köket och sköter cafét.  
* Kristina och björn köper in allt till serveringen. 
* Anders tar hand om luftpistolskyttet. 
* Christian sköter hundskrindan. 
* Björn är behjälplig.  
* Angelica kollar med Sara och Patrik om de kan hjälpa till. Samt frågar Kerstin Jernström om 
hästridning. 
- 28/9 Tystbergarundan. Kristina och Inger tar hand om detta och planeringen är i full gång. 
Inger och Kristine deltog på mötet om Tystbergarundan.  
b) Aktiviteter under planering: 
- Boule startar den 4 juni på Lådan och fortsätter varje onsdag hela sommaren. Kristina gör 
utskick och delar ut. 
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c) Studiefrämjandet: Eftersom att responsen från STF är dålig, så fortsätter vi att maila våra 
arrangemang till Sanna och hoppas på svar. 
d) Övriga rapporter:  
- Avslutade aktiviteter: Sopplunch 3/4, Trivselkväll 11/4, Trivseldag 27/4 och valborg 31/4.  
- Vi funderar över att ta in fler band som spelar på våra trivselkvällar. 
Jörgen kollar med ”Elvis”. 
Anders frågar Tomas om band. 
Kristina kollar med sin son om spelning, samt med Curt om trubadur kväll.  
e) Folkets hus är uthyrt: 24/5 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info:  
- Angelica skickar inbjudningar och info till medlemmar/tidigare medlemmar som inte bor i 
bygden. 
- ”Lästringe i våra hjärtan” är utdelade till alla boende i Lästringe. 
- Föreningens sida på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida är uppdaterad. 
 
9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterad 7/5.  
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Tunabergsbygden. 
- Teater i Tunaberg. 
- Årsskrift Råby-Rönö Hembygdsförening. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Tyg är inköpt till stolarna i samlingslokalen. Stickcafé gruppen kommer att påbörja 
omklädnaden av stolar torsdagen den 8 maj. 
- Jörgen har tagit in offerter på lotteriboden. I offerten ingår även pris för staketet mot 
järnvägen, hängrännor och en ny ytterdörr. Beslutades att godkänna offerten från Järna trä 
som Jörgen tagit in. Kostnaden för allt detta blir ca 30000 kr. Därutöver måste spik, skruv och 
färg köpas in, beräknad kostnad för allt blir ca 35000 – 40000 kr. Jörgen får fria händer att 
köpa in ovan nämnda saker för 35000 – 40000 kr. 
- Beslutades att nya lotteriboden blir 15 m² stor (6x2,5 m). 
- Det diskuterades även vart lotteriboden skall placeras och hur det ska se ut utanför. 
Styrelsen ombads att fundera. 
- Föreningen behöver köpa in utomhusbord, funderar till kommande möte. 
 
12. Övriga frågor: 
- Beslutades att ej ha fiber på Folkets hus Lådan, det är inte ekonomiskt hållbart. Lokalen är 
inte tillräckligt attraktiv för konferens m.m. där fiber spelar in. Styrelsen tror inte att lokalen 
kommer att hyras ut tillräckligt mycket för att vi ska ha råd att installera fiber. 
- Inbjuden till detta möte, Nalle Remnelius kliver in på mötet. Han berättar om boken  
”Ur Minnenas Värld” som handlar om Erik som kommer från bygden. En fantastisk bok som 
Föreningen Lästringebygden vill stödja, vilket också innebär att föreningens namn finns med 
i boken. Boken är på ca 200 sidor. Boken kommer ut den 23/5. Föreningen kommer att sälja 
boken för 250 kr styck. Angelica håller kontakten med Nalle. Beslutades att föreningen köper 
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in en låda om 25 stycken till en början. Föreningen funderar även på att starta en 
studiecirkel där vi tillsammans läser boken. Styrelsen funderar över fler sätt att 
marknadsföra boken. 
  
13. Bordlagda ärenden:  
- Anders vägpratare? 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till möte via e-post. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt och givande möte. 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
_____________________________ 
 
Justerare  


