Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2015-09-16
Protokoll nr 8/15

Närvarande:
Angelica Klavbäck
Helena Persson
Anders Thorsson
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Jörgen Håkansson

Anmäld frånvaro:
Curt Ohlsson
Christian Klavbäck

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2015-07-28 justerat och lagt till handlingarna.
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström.
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
Föreningen har idag följande på:
PG: 13552,96 kr
Projektkontot: 39286,13 kr
Kontantkassan: 500 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Idag har vi 27 betalande huvudmedlemmar och totalt 56 medlemmar.
- Kristine L H har betalat in 2500 kr för musiken på Midsommar.
- Beslutades att Kristina och Björn köper in två nya kaffetermosar, godis till filmvisningen,
dubbel kaffebryggare, samt jordsäckar.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 23/9 Filmvisning. Vi visar ”Hotelliggaren” igen. Kristina tar denna filmvisning. Inbjudningar
är redan utdelade.
- 27/9 Trivseldag kl 10-14. Björn och Kristina köper in korv och dricka. Angelica gör annons
och skickar till Kristina. Dansbanan ska slås igen och vi ska fylla grus i groparna på
grusplanen.
- 1/10 Sopplunch. Inger och Kristina tar hand om detta.
- 21/10 Filmvisning. Vi visar ”Kung Liljekonvalje av Dungen”.
- 5/11 Sopplunch. Inger och Kristina tar hand om detta.
- 25/11 Filmvisning. Vi visar ”Jurassic World”.
- 6/12 Jullunch. Vi planerar längre fram.
- 16/12 Filmvisning. Vi visar ”Tomten är far till alla barn”.
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b) Studiefrämjandet: Fortfarande inga pengar och vi har inte hört av stf alls.
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 30/9 & 17/10.
d) Övriga rapporter:
- 1/8 Kräftskiva. Ca 20 deltagare.
- 15/8 Grillkväll. Endast 6 deltagare.
- 30/8 Svampkurs med Curt Ohlsson. Ca 5 deltagare.
- 3/9 Sopplunch. Inställd pga. för få anmälda.
- 15/9 Lästringes Historia. Bernt Johansson berättade om Lästringes historia. 40 deltagare
som tyckte kvällen var mycket intressant. Vi hade en annons ute i SN, samt på hemsidan och
på hembygd.se Så pass intressant att de gärna vill höra mer. Angelica ringer Bernt och frågar
om han kan tänka sig att berätta mer.
- Les Strings har börjat repa igen, på söndagar kl 15:00 på Lådan. Vi inväntar svar från Les
Strings när de kan spela för oss.
- Cirklarna är inlämnade till Curt, Jörgen lämnar in personuppgifter på deltagarna i
Antikrundan. Samt när cirkeln startade, hur många gånger de gått osv.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Annons sattes ut i SN om Lästringes historia, samt på Nyköpingsguiden,
hemsidan och föreningens sida på hembygd.se. Inbjudningar är även utdelade i postlådorna
för alla våra aktiviteter.
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 10 september.
10. Skrivelser In/Ut:
- Ann Axelsson. Aktiviteter i Tystberga Hembygdsgård, Buggkurs med start 9/9 och Pub afton
26/9.
- Tom Linder, Kulturarvsrundan.
- Sveriges Hembygdsförbund, En uppmaning till alla hembygdsvänner.
- Sveriges Hembygdsförbund, Nyhetsbrev augusti 2015.
- Jacqueline Hellsten, Kompetensutveckling för småföretagare.
- Kerstin Jonasson, Kretsmöte.
- Tom Linder, Utvärdering av kulturarvsrundan.
- Södermanlands Hembygdsförbund, inbjudan informationsmöte om
landsbygdsprogrammet.
- Hembygd.se publiceringsstop 16/9.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Grusplanen iordningställs på Trivseldagen.
- Slingorna är återigen uppsatta på dansbanan.
- Christian har ordnat fram sladdar till musikanläggningen.
- Skåpet för elektroniksakerna är hämtat och finns på Lådan.
- Christian ska sätta upp alla högtalare på scenen inomhus, så fort vi hittar fästen till dem.
- Utelampan på nya lotteriboden ska sättas upp.
- Målning av dansbanan kommer att utföras av Curre målare sommaren 2016.
- Gallret till baren är det färdigt? Kristina frågar igen.
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- Renoveringen av gamla lotteriboden och entrén till Lådan fortsätter 2016.
12. Övriga frågor:
- Agneta Sundin vill gärna göra vår 10 års jubileumsbok.
- 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 är avbokad, då ingen kan gå.
- Beslutades att föreningen köper in en begagnad åkgräsklippare.
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
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