Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2014-11-10
Protokoll nr 10/14
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Björn Tellestedt

Anmäld frånvaro:
Christian Klavbäck
Kristina Ulfström
Anders Thorsson
Curt Ohlsson
Jörgen Håkansson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Föregående protokoll 2014-07-28 ej
justerat ännu.
4. Justerare valdes: Björn Tellestedt
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
Plusgirot = 13 243,66 kr
Bidragskontot = 69 835,20 kr
Kontantkassan = 4508 kr + det som finns på Lådan (minst 500).
b) Övriga ekonomiska rapporter: Anders har kontaktat och redovisat summan som Åsa
Landqvist på Kommun ville ha (bidraget på 40000 kr). Hon var nöjd med svaret och inväntar
kvitton och fakturor till våren då vi borde vara klara.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 25/11 Filmkväll kl 19:00. ”Hundraåringen som klättrade ut genom fönstret och försvann”.
Angelica skapar inbjudningar och skickar till Anders för tryck. Björn är där på filmkvällen.
- 7/12 Jullunch. Kristina håller i detta med hjälp av Inger. Vi inväntar mer information av
Kristina. Angelica hjälper till om det behövs.
b) Aktiviteter under planering: c) Studiefrämjandet: Angelica har skickat in våra senaste arrangemang till Stf, däribland
Antikrundan. Har ännu ej fått svar.
d) Avslutade aktiviteter:
- 2/10 Sopplunch, ca 15 deltagare.
- 18/10 Trivseldag, ungefär lika många deltagare som tidigare år. Det viktigaste blev utfört.
- 6/11 Sopplunch, ca 18 deltagare.
e) Övriga rapporter:
- Angelica kollar med Jörgen om Antikrundan, alla deltagare måste skrivas upp med namn,
personnummer, adress och telefon. Detta ska sedan skickas in till Stf för att vi ska få pengar.
- Alla deltagarlistor för studiecirklarna måste vara inne till Studiefrämjandet innan jul., gäller
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Stickcafé, Yoga/Rytmik och Antikrundan.
- Folket hus är uthyrt följande datum: 9/11 Kalas, 22/11 Helena Persson. Angelica städar
innan uthyrning.
7. Motioner: Ing inkomna motioner.
8. PR/Info: 9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterad 7/11.
10. Skrivelser In/Ut:
- Eva Sandström, minnesanteckningar Kretsmöte.
- Robin Pettersson, Torpet Tuvekvarn. Angelica har besvarat mailet och lägger ut frågan på
Facebook.
- Per Drugge, Hembygdsportalen.
- Marcin Gluch, konsert förfrågan. Angelica besvarar mailet och tackar för denna förfrågan.
- Åsa landqvist, projektmedel. Anders har besvarat detta.
- Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg. TGOJ afton 25/11.
- Göran Dahlberg, boken. Angelica har meddelat att föreningen inte behöver köpa in fler
böcker, då vi har flertalet kvar att sälja.
- Anna Andreasson, Föreningssoffan. Möte 25/11 kl 7:30-8:30. Inget för vår förening i
dagsläget.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Markarbete och gräva ner slang mellan boden och Folkets hus blir till våren. Angelica tar
kontakt med Tomas Lindeqrantz i vår om grävning och grus.
- Belysning och el till nya boden blir också till våren, samt koppla om elen på dansbanan.
- Christian ombed att köpa in och montera en rörelsevakt utanför köksentrén. Angelica
frågar.
12. Övriga frågor:
- Höbalarna som legat vid infarten till Lästringe är på väg bort. Patricia Nordforss tog tag i
saken och nu har de äntligen börjat frakta bort balarna som legat där sedan 2012. Vi hoppas
att detta är gjort till början av december.
- Angelica har varit i kontakt med Brandskyddsmyndigheten för att fråga om vi fortfarande
får ha 70 personer i lokalen efter att vi bytt entrédörr. Den nya dörren är inte lika bred som
den gamla. Svaret blev att det inte gör någon skillnad och att vi fortfarande får ha 70
personer samtidigt i vårt Folkets hus.
- Angelica har tagit fram en enkät som ska delas ut till alla i byn. Svar senast den 30/11
antingen att man lämnar enkäten i Angelicas brevlåda eller skickar den per e-post. De som
inte lämnats in samlar vi själva in kvällen den 30/11.
- Angelica har tagit fram ett välkomstbrev till nyinflyttade i Lästringe. Vem tar hand om detta
och delar ut när det flyttar in nya? Angelica skriver ut och delar ut 2 välkomstbrev till de
familjer vi vet nu.
13. Bordlagda ärenden:
- 5/10 Tystbergarundan, inväntar rapport från Kristina.
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- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson och Karin Karlsson om föreläsningar.
- Roffe och Jörgen hur långt har de kommit, vad är gjort och vad måste göras?
- Utdelning av välkomstbrev, vem delar ut?
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte per e-post.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.

Sekreterare

_____________________________
Justerare
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