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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2015-07-28 
Protokoll nr 7/15 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Curt Ohlsson 
Helena Persson   
Anders Thorsson 
Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Jörgen Håkansson 
Christian Klavbäck 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2015-06-15 justerat och lagt till handlingarna.  
 
4. Justerare valdes: Christian Klavbäck, då Angelica Klavbäck valdes till protokollförare för 
mötet. 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
Föreningen har idag följande på: 
PG: 12034 kr 
Projektkontot: 43543 kr 
Kontantkassan: 0 kr  
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 23 betalande huvudmedlemmar och totalt 46 medlemmar.  
- Anders har skickat in kvitton och redovisning till kommunen för bidraget på 40000 kr. 
- Anders fick i uppdrag att läsa igenom brevet från STIM, gällande bidrag för live musik. Detta 
var inget för oss. 
- Kristine H L skulle betala halva avgiften för musiken på Midsommar, Kristina påminner 
Kristine igen. 
- Fakturan för grus och Tomas Lindecrantz arbete är betald. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- Kräftskiva 1/8. Vi träffas på Lådan kl 19:00 för gemensam Kräftknytis. Kristina tar med sig 
musik. Vi träffas på fredag den 31/7 kl 18:00 för att klippa gräs och förbereda. Christian 
köper in sladdar till musikanläggningen. Inbjudningarna är gjorda och utskickade.   
- Grillkväll 15/8. Angelica gör inbjudningar och skickar till Kristina för tryck. Kristina och Björn 
köper in grillkol. Angelica tar kontakt med Mikael Theoren om han kan spela.   
- Sopplunch 3/9. Kristina och Inger tar hand om detta. 
- Filmkväll 23/9. Vi visar Hotell liggaren igen.  
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- Trivseldag 27/9. Angelica gör inbjudningar och skickar till Kristina för tryck. 
- Svampkurs. Angelica hör med Curt när han kan hålla i den. 
  
b) Studiefrämjandet: Fortfarande inga pengar och vi har inte hört av stf alls. 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 8/8, 26/9 & 17/10.  
d) Övriga rapporter:  
- 19/6 Midsommar. Irene Vidlund var kanon, det blev ett missförstånd med betalningen, 
detta löstes dock snabbt. Trots fruktansvärt väder kom det en hel del folk och vi gick med 
vinst – 2869,05 kr. Bra jobbat alla!! 
- 12/7 Fotboll. Trevlig dag, med en del regn. Gästabudet vann med 9-7. Lästringes lag bestod 
av 11 personer vilket var roligt, vi hoppas på ännu fler folk nästa år.  
- Les Strings har börjat repa igen och Kristina frågar om de vill spela i höst.  
- Bernt Johansson har hört av sig och erbjudit sig att ha en berättarkväll om Lästringe. 
Angelica kontaktar Bernt och bokar ett datum. 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info: - 
 
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 15 juni.   
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Inbjudan till möte inför Gästabudsåret 2017. 26/8 kl 18:30 på Culturum. 
- Sveriges Hembygdsförbund, Nyhetsbrev.  
- Ann Axelsson, Pubafton i Tystberga Hembygdsgård den 8/8 kl 19:00. Inträde 150 kr. 
- Jennie Fornedal, Bonde söker fru. 
- Ann Axelsson, Info om macken i Tystberga. 
- Nytt nummer av ”Bygd & Natur”. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Medlemsbrev. 
- Trafikverket, Projekt Ostlänken. 
- Sveriges Hembygdsförbund, Fira Hembygdens år, 100 år 2016. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Fototävling, sista deltagande 15 maj 2016. Angelica 
skickar in foton framöver.  
- Agneta Sundin vill gärna skriva något om alla hus i Lästringe, styrelsen stödjer givetvis 
detta. Agneta kommer att göra utskick till alla hushåll där man får berätta det man vet om 
sitt hus. Kristina frågar Agneta om hon är intresserad av att göra vår 10 års jubileumsbok.   
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Grusplanen behöver sladdas och fyllas på. Christian tar kontakt med Tomas. 
- Elen är nästan klar, utelampan på lotteriboden ska upp. Slingorna på dansbanan lossnar 
tyvärr, Christian ordnar detta.  
- Då vi har en hel del bidragspengar kvar, beslutar vi att åtgärda följande: 
     - Renovera gamla boden. 
   - Måla om dansbanan, Christian pratar med Curre. 
    - Renovera entrén till dansbanan. 
    - Köpa in ett tag till köksentrén. 
    - Snygga till huvudentrén. 
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   - Köpa in upphängning till högtalarna.  
- Hängrännan ska upp mot järnvägen. 
- Beslutades att vi tillfrågar Curre Målare om han vill måla om dansbanan. Christian frågar. 
- Gallret till baren är snart färdigt. 
- Beslutades att föreningen köper in en myggfångare, uppdrogs åt Anders att köpa in detta.  
 
12. Övriga frågor: 
- ABF, studiecirklar, kulturarrangemang, fil m.m. Vi behöver veta hur det går, då Curt inte är 
här bordläggs detta ärende till kommande möte.  
- Inventarielistan är nästan klar, det saknas en del prisuppgifter. Kristina färdigställer den. 
- Anders kollar upp försäkringen på Lådan, samt vad som händer om husets värde höjs. 
- L1 utbildningen. Angelica kollar när den är och mailar Kristina. Kristina frågar Inger Ågren 
om hon vill gå, om Helena inte kan. 
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar? 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via e-post. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt styrelsemöte.  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
Justerare  


