Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2015-03-16
Protokoll nr 2/15
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Jörgen Håkansson
Anders Thorsson
Curt Ohlsson

Anmäld frånvaro:

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes efter att ett tillägg gjorts.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2015-02-02 justerat och lagt till handlingarna.
4. Justerare valdes: Christian Klavbäck, då Angelica Klavbäck valdes till protokollförare detta
styrelsemöte.
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
- Föreningsbidrag om 10000 kr per år för åren 2015 och 2016 är beviljat. Pengarna för 2015
har kommit in på kontot.
Föreningen har idag följande på:
PG: 21460 kr
Projektkontot: 66999,03 kr
Kontantkassan: 2000 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Inför årsmötet så har revisorerna lämnat sin revisionsberättelse.
- Beslutades att egna utlägg betalas tillbaka genom att man får tillbaka sina pengar till sitt
bankkonto. Detta för att bokföringen ska bli rätt och enklare.
- Beslutades att Föreningen Lästringebygden enbart ska ha en kontantkassa.
- Styrelsen fick frågan av revisorerna tidigare år om lokalen ägs av föreningen. Anders har
hittat papper på detta och ska nu lägga in värdet på fastigheten i bokföringen.
- Anders har även delat ut välkomstbrev till de som nyligen flyttat in i byn. Ytterligare ett
brev lämnas på Sörängsvägen då vi välkomnar ytterligare en ny familj.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 18/3 Filmvisning, vi visar Medicinen. Björn och Kristina tar hand om visningen den här
gången. Angelica har gjort annonser som Kristina tryckt upp och delat ut.
- 22/3 Årsmöte. Angelica ska kontakta Inger i valberedningen för att höra om de är klara.
Angelica mailar över alla årsmöteshandlingar till Kristina för tryck. Vi sätter upp skyltar i byn
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den 21/3, för att påminna om årsmötet.
- 2/4 Sopplunch. Kristina och Inger.
- 22/4 Filmvisning, ”Monica Z”. Christian tar hand om visningen denna gång.
- 26/4 Trivseldag. Kl 10-14. Angelica gör annons och skickar till Kristina för tryck. Föreningen
bjuder på grillkorv och dryck till alla som hjälper till att städa bort vintern. En del grävarbete
kommer att göras denna dag.
- 30/4 Valborg. Facklor behöver inte köpas in, vi har tillräckligt. Angelica kontaktar Jerry om
han vill sälja dessa på Valborg i år igen. Vi håller serveringen öppen och Anders tar hand om
den. Inköp sköter Kristina och Björn. Angelica gör annonser och skickar till Kristina. Curt tar
kontakt med gosskören.
- 7/5 Sopplunch. Kristina och Inger.
- 20/5 Filmvisning. Vi visar ”Kung Liljekonvalje av Dungen”.
b) Studiefrämjandet: Vi har inte fått något svar ännu.
c) Aktiviteter under planering: Under årsmötet är Curt Ohlsson mötesordförande och
Angelica är mötessekreterare. Revisionsberättelsen är klar. Verksamhetsberättelsen är
undertecknad av samtliga styrelsemedlemmar. Kristina och Björn köper in våfflor och
grädde. Vi ses på Folkets hus kl 14:00 för förberedelser. Kristina trycker upp
årsmöteshandlingarna och Angelica har lagt upp dessa på hemsidan. Alla medlemmar ej
bosatta på orten har fått kallelse till årsmötet, samt även utskick med information om våra
aktiviteter. Annonsen kom in i SN, dock några dagar senare än planerat.
d) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 14/3, 9/6, 26/9 & 17/10.
f) Övriga rapporter:
- Angelica tog kontakt med Elisabeth Philblad för arrangerande av Lilla Vasaloppet, detta får
vänta till nästa år då det blev för tätt inpå och snön försvann.
- 5/2 Sopplunch. 16 deltagare.
- 25/2 Filmvisning. Föreningen visade ”Hotell Liggaren”, tyvärr gick det inte att se hela
filmen, då DVD:n krånglade. Filmen går inte att få tag i, då vi hade hoppats på att få visa
slutet. Återkommer om vi lyckas. 14 personer deltog.
- 5/3 Sopplunch. 12 deltagare.
- Midsommar 2015. Vi har äntligen fått tag i en till två hästar. Angelica har frågat Magnus
Löfstrand om vi får låna deras hage några dagar innan Midsommar så att hästarna får lära
känna området. Vidare kontakt tas med Cecilia Jodjorden när det börjar närma sig.
Föreningen inväntar fortfarande svar från Kristine H om Midsommar.
Curt kollar upp band till kvällen. Christian frågar grannen om de kan spela.
- Svampkurs i september. Curt Ohlsson kan vara cirkelledare för en kommande svampkurs i
september. Mer info när det närmar sig.
- Angelica mailar listan till styrelsen på de i byn som kan tänka sig att hjälpa till vid olika
arrangemang, det är lättare om vi är fler som ringer runt.
- Nytt studieförbund, Curt kollar upp ABF om det är något för oss.
- Loppis i vår, Elisabeth Pihlblad och någon mer kommer att arrangera en Loppis under
våren. Angelica bad Elisabeth att kolla upp när andra loppisar är i närheten, framför allt för
att vår loppis inte ska krocka med de stora i Vagnhärad osv. Elisabeth återkommer med
datum senare.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
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8. PR/Info: 9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterades den 3/2. Angelica uppdaterar den igen inom kort.
10. Skrivelser In/Ut:
- Kjell Wiklund, Träffpunkt Tystberga. Information om möte m.m. Styrelsen diskuterade
Träffpunkt Tystberga och anser nog inte att vi riktigt behöver engagera oss så mycket i det.
Lästringe ligger så pass långt ifrån och vad vi vet deltar sällan någon på saker som händer
och sker i Tystberga. Beslutades att vi inte är aktiva gällande Träffpunkt Tystberga då energin
bör läggas på annat i byn. Föreningen tar givetvis del av information gällande detta och
engagerar sig gärna i frågor som rör även Lästringe.
- Gitte, Kulturarvsrundan. Curt kollar på detta.
- Södermanlands Hembygdsförbund, inbjudan till möte 19/2. Kristina och Inger deltog på
detta. Mötet handlade bara om gemensamma temaresor. Beslutades att föreningen
Lästringebygden inte kommer att engagera sig i temaresor år 2015.
- Göran Dahlberg, Lilla Kretsen. Möte 18/3. Kristina går på detta om det inte enbart gäller
temaresor.
- Anders Thorsson, Lästringe bredband. Tyvärr inga framsteg ännu. Det är stopp just nu, då
nya regler trätt i kraft, svar väntas antagligen inte förrän efter sommaren.
- Jennie Fornedal, antal medlemmar i föreningen under 2014. Angelica har besvarat mailet.
- Kommunbygderåd Nyköping, Nyhetsbrev till alla landsbygdsbor.
- Eva Andersson, Inbjudan teaterföreställning.
- Lars Persson, aktiviteter för sommarlediga barn? Inget vi kommer att ha.
- Lars Persson, kostnadsfri utbildning i föreningsdatabasen. Inget vi går på.
- Ann Axelsson, inbjudan föreläsning 9/3.
- Södermanlands Hembygdsförbund, olika inbjudningar till årsmöte m.m.
- Lars, Kulturarvsforum 2015. Curt kollar på detta.
- Bengt Osanius, Släktforskardagarna 2015. Inget vi kommer att delta på i år.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Till Midsommar 2015 kommer den nya lotteriboden att vara helt färdig.
- Slang för elkabel från lokalen till lotteriboden grävs ner på Trivseldagen den 26/4. Christian
hör sedan med Tomas Lindecrantz om han kan hjälpa oss att koppla in elen dit.
- Hängrännorna ska skruvas upp på Folkets hus.
- En trall ska byggas utanför köksentrén och vidare mot serveringsluckan. Vi hoppas hinna
med detta innan midsommar.
- En ny trapp ska byggas till dansbanan, detta hoppas vi också färdigställa innan midsommar.
12. Övriga frågor:
- Orgeln på Lådan är Les Strings. Curt Ohlsson tar bort den åt oss.
- Christian har fått ett plåtskåp till Lådan, där vi kan låsa in stereo anläggningen, dvd m.m.
- Kristina och Björn har köpt in skoskydd, samt blå korgar för förvaring av dem. Samt även en
serveringsvagn.
- Kristina reviderar inventeringslistan då vi köpt in en del nya saker. Ej klart ännu.
- Beslutades att föreningen köper in nya bestick, så att de räcker till 70 personer. Kristina och
Björn köper det på Ikea.
- Uppdrogs åt Kristina att kolla igenom katalogen från Nyköpings kommun ”Taxor i
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Nyköpings kommun” för att se om våra uthyrningspriser är rätt.
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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