Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2014-07-28
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Kristina Ulfström
Anders Thorsson
Björn Tellestedt
Jörgen Håkansson

Anmäld frånvaro:
Christian Klavbäck
Curt Ohlsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från 2014-06-16 justerades
och lades till handlingarna.
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
På PG finns: 11304,45 kr
I kontantkassan finns: 20160 kr (Anders sätter in nästan allt på föreningens PG)
På projektkontot finns: 80927,20 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Björn Danielsson skänkte två vågar till föreningen för ett tag sedan, den ena vågen har
Björn sålt åt oss nu. Han kommer att försöka sälja den andra vågen också.
- Hittills har vi sålt fem böcker ”Ur Minnenas Värld”
c) Föreningen har hittills i år tjänat x kr på följande:
- Loppisen 7/6, vint med 1056 kr
- Midsommar 2014, vinst med 11270 kr.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- Kräftskiva 9/8, Angelica har gjort utskick och skickat till Kristina. Ett tillägg ska göras om att
alla är välkomna, vänner, familj, nära och kära. Angelica ändrar detta och skickar en ny till
Kristina.
- Sopplunch 4/9, Kristina tar hand om detta.
- Dans i sensommarnatten 5/9, Mojo Express spelar från kl 20:30, vi håller öppet mellan
kl 20-01. Angelica har gjort inbjudan och skickat till Kristina. Kristina och Björn köper in det
som behövs.
- Tystbergarundan 28/9, Kristina tar hand om detta. Inbjudningar ska tryckas upp med karta.
b) Aktiviteter under planering:
Föreningen behöver hjälp med diverse renovering och markarbete. Angelica gör ett utskick
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som Kristina trycker upp. Följande behöver vi hjälp med:
- Lotteriboden, snickeri och målning.
- Grusplan, snickeri och kratta grus.
- Sätta upp hängrännor.
- Dansbanan, snickeri och målning.
c) Studiefrämjandet: Våra planeringsträffar och kulturarrangemang är inskickade till Stf.
Angelica meddelar Stf om en ny cirkelaktivitet, snickeri.
d) Övriga rapporter: Angelica har frågat James och Jimbo om de vill spela på antingen
Kräftskivan eller Trivselkväll 20/9. Inväntar svar.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Dans i sensommarnatten är utlagt på www.nykopingsguiden.se
9. Hemsidan: Föreningens hemsida är uppdaterad den 28/7, samt även föreningens sida på
hembygdsportalen.
10. Skrivelser In/Ut:
- Posten, beslut om ändring av postnummer och ort. Avslag tyvärr. Ett uskick ska göras till
bygden och Angelica tar kontakt med posten för att fråga om antalet hushåll som måste
skriva på, då de hänvisat till att det är för få hushåll som skrivit under listan. Innan denna
ansökan påbörjades gjordes efterforskningar hos både kommun, lantmäteri och post för att
vi skulle få et siffra på hur många som behövde skriva under, vi fick aldrig svar på detta.
- Södermanlands Hembygdsförbund, information om olika aktiviteter och kurser.
- Södermanlands Hembygdsförbund, förändringar i hembygdsportalen.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Omklädnaden av alla stolar är färdig.
- Lotteriboden måste göras klart, ca 1-2 veckors arbete återstår.
- Den nya ytterdörren är på plats, det ska målas runt om på insidan och utsidan. Angelica
frågar Christian om han kan ordna en låscylinder så att samma nyckel passar även där.
Jörgen frågar Curre målare om han kan hjälpa oss att måla färdigt.
- Markarbete.
- Hängrännor.
- Ett utskick görs till alla i byn där vi ber om hjälp med renoveringen. Angelica lägger även
upp detta på hemsidan och facebook.
12. Övriga frågor:
- Angelica har skickat in ansökan om Föreningsbidrag för 2015/2016 till Nyköpings kommun.
- Angelica gör nya utrymningsplaner till Lådan, då dörrmåtten ej stämmer. Måste även fråga
Brandskyddsmyndigheten om antalet personer i lokalen då dörrmåtten är mindre än
tidigare.
- Vi behöver annonsera ut lokalen mer, frågan är vart? Fråga Patrik Nordström
Limosinservice om vi kan teckna någon form av avtal med honom. Sätta upp info om vår
lokal på anslagstavlor. Södermanlands Nyheter/Händelser.
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- Ta fram ett utskick till de som flyttar in i Lästringe.
- Alla som hjälpt till med renoveringen m.m. och de som kan tänka sig att hjälpa oss kommer
att bli inbjudna till ett partaj/grillmiddag, förslag på datum 19/9.
13. Bordlagda ärenden:
- Vägpratare Anders?
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte per mail.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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