Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2014-09-22
Protokoll nr 9/14
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Kristina Ulfström
Björn Tellestedt
Jörgen Håkansson

Anmäld frånvaro:
Christian Klavbäck
Curt Ohlsson
Anders Thorsson

Inbjuden att medverka under mötet var Inger Ågren som ska ta hand om Tystbergarundan.

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Föregående protokoll 2014-07-28
justerades och lades till handlingarna.
4. Justerare valdes: Jörgen Håkansson
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
På PG finns: 4537,72 kr
I kontantkassan finns: 19673 kr + 500 kr
På bidragskontot finns: 76908,20 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Trivselkvällen den 5/9 gick inte bra, kostnader 5305 kr och inkomster 2169 kr = 3136 kr i
förlust.
- Beslutades att vi max ska ha 5000 kr i kontantkassan, Angelica meddelar kassören.
c) Medlemmar: 35 huvudmedlemmar och totalt 61 medlemmar.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 29/9 Antikrundan startar kl 10:00. Vi möts vid anslagstavlan på Sofieborgsvägen. Vi
motionerar tillsammans måndagar och onsdagar kl 10:00.
- 2/10 Sopplunch
- 5/10 Tystbergarundan. Hanna, Karin, Patricia, Agneta och Theresa bidrar med sina alster.
Björn står i cafét. Kristine har erbjudit sig att sätta upp skyltar. Kristina U. kontaktar Anders
om tillverkning av skyltar. Björn Danielsson hoppas kunna visa upp sina veteranbilar. Björn
och Kristina inhandlar allt till cafét. Inger Ågren tar hand om Tystbergarundans planering och
utförande med hjälp av Kristina U.
- 18/10 Trivseldag
- 6/11 Sopplunch
b) Studiefrämjandet: Angelica rapporterar vår nya aktivitet ”Antikrundan” till Stf. Angelica
har inte fått något svar från Stf om de ens mottagit hennes mail.
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c) Avslutade aktiviteter:
- 9/8 Kräftskivan, en mycket trevlig kväll med många närvarande.
- 4/9 Sopplunch där ca 12 stycken deltog.
- 5/9 Trivselkväll, tyvärr kom bara ca 20 personer och de flesta av besökarna kom från
intilliggande orter. En mycket bra spelning som tyvärr gick minus.
d) Övriga rapporter:
- Angelica sätter ihop en enkät som ska skickas ut till alla i byn. I enkäten tänker vi
presentera olika aktiviteter och tider. Tanken med detta är att vi sedan ett bestämt datum
personligen samlar ihop dessa för att få en bättre bild av vad vi ska anordna.
- Föreningen tänker satsa på aktiviteter som rör ”Friskvård” i samband med detta tänker vi
bjuda in olika föreläsare. På förslag fanns:
* Karin Karlsson (har ett gym i Nyköping) Inger Ågren tillfrågar henne.
* Magnus Ossiansson (healing) Inger Ågren tillfrågar honom.
- Promenera tillsammans är en ny aktivitet vi tänker starta, förslagsvis kl 19:00 måndagar och
onsdagar. Man kan ta med sig hunden, gå med stavar etc. Det viktigaste är att man rör på sig
och visst vore det trevligt att ha någon eller några andra med sig. Vi startar dessa
promenader när svaren på enkäterna är insamlade.
e) Lådan är uthyrd följande datum: 28/9, 8/11 och 15/11.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: 9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad och uppdateras denna vecka igen.
10. Skrivelser In/Ut:
- Höbalarna som ligger vid infarten till Lästringe har legat där länge, det luktar illa och man är
orolig för att det inte är hälsosamt att de får ligga kvar. Frågan är vems det är. Angelica tar
reda på detta och återkommer med svar.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Angelica ombads att tillfråga Tomas Lindecrantz om han kan komma hit med sin grävare
och iordningställa grusgången, samt hämta nytt grus.
- Vi behöver få ner virke i backen mellan grusgång och gräsmatta, samt lägga fiberduk om
Tomas kan gräva åt oss.
- På Trivseldagen måste vi gräva ner slang mellan bod och lampa för att få el till boden.
- Angelica tillfrågar även Tomas Lindecrantz om han kan koppla om elen på dansbanan, samt
sätta upp rörelsevakt utanför köksentrén, samt fixa belysning och uttag i nya boden.
12. Övriga frågor:
- Angelica kollar upp hur många personer som ryms i lokalen samtidigt, nu när vi bytt ut
ytterdörren till en mindre.
- Då engagemanget i byn är väldigt litet beslutades att vi enbart genomför de aktiviteter som
ger föreningen något. Under de senaste 2 åren har vi prövat på olika saker och dessa
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beslutade vi att fortsätta med: Valborg, Midsommar, Sopplunch och Kräftskiva.
- Föreningen gjorde tidigare ett utskick om att vi behöver hjälp med en del saker på Lådan,
denna skickades ut till alla i byn, information lades även ut på hemsidan och på Facebook.
Bara en har hört av sig och erbjudit hjälp.
13. Bordlagda ärenden:
- Anders vägpratare?
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte per mail.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade alla för ett mycket trevligt möte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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