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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2016-01-06 
Protokoll nr 1/16 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Curt Ohlsson 
Helena Persson  Christian Klavbäck 
Anders Thorsson  Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Jörgen Håkansson 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2015-11-17 justerat och lagt till handlingarna.  
 
4. Justerare valdes: Anders Thorsson. 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
Föreningen har idag följande på: 
PG: 15878 kr 
Projektkontot: 33286 kr 
Kontantkassan: 500 kr  
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 28 betalande huvudmedlemmar och totalt 57 medlemmar.  
- Bidraget om 10000 kr har inkommit från kommunen.  
- Angelica påbörjar verksamhetsberättelse och budget m.m. Anders skickar över den 
ekonomiska redovisningen till revisorerna.  
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- 20/1 Filmvisning ”Så som i himmelen”. Jörgen visar filmen, godis m.m. är redan inköpt. 
Angelica gör inbjudan och skickar till Kristina för tryck. Kristina kollar med Björn om han har 
filmen.  
- Förslag på att föreningen ska arrangera bingokvällar. Helena kollar upp regler och hur det 
går till.  
- Vi skulle vilja ha två Trivselkvällar, Angelica ber Curt och Tyge om hjälp med detta.   
- Angelica ringer upp Bernt och frågar om ytterligare berättarkväll om Lästringe. 
- Angelica har gjort en ny kalender. 
 
b) Studiefrämjandet: Fortfarande inga pengar och vi har inte hört av stf alls. 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: Ett datum i mars och ett i juni. Kristina återkommer 
så fort det är klart.  
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d) Övriga rapporter:  
- 25/11 Filmvisning, ca 6 deltagare. 
- 5/12 Jullunch, ca 35 deltagare. En mycket välgjord och trevlig jullunch med lotteri och fina 
priser, god julmat och mysig stämning. 
- 16/12 Filmvisning, inställd pga. för få som kom. 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad 
kontinuerligt. 
 
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 6 januari.   
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Conrad.se, Christian har beställt väggfästen till högtalarna, tyvärr kommer det att dröja 
innan dom kommer.  
- Jennie Fornedal, Integrationsenkät 2016. 
- Berit Christoffersson, redovisning av bidrag. Anders skickar redovisningen, bidraget på 
75000 kr. 
- Sveriges Hembygdsförbund, julbrev. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Nyhetsbrev. 
- Hembygd.se ny lansering av hemsida. 
- Jacob Ancarsvärd, Nationalparafraser 2016.  
- Jennie Fornedal, magasininredningar. Tackat nej. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Inget att göra förrän till våren. 
 
12. Övriga frågor: 
- Förslag på att göra en 10 års jubileumsbok/häfte. Agneta Sundin ska göra den, vi har inte 
fått någon uppdatering ännu, Kristina kontaktar Agneta och frågar om vi ska skicka bilder 
eller likande. 
- Möss på Lådan, tyvärr fungerar inte störningsgrejerna vi köpt in. Kristina köper in råttfällor 
som Jörgen hjälper till att sätta upp. 
- Angelica har beställt profilprodukter inför Hembygdens år 2016, gratis endast 60 kr i frakt. 
Detta ska vi dela ut på Midsommar. 
- Nominera vår förening till ”Årets Hembygdsförening”. Angelica kollar upp detta. 
- Fototävlingen, Angelica tar tag i detta.  
- Angelica kommer att göra ett infobrev som ska delas ut i byn, där vi förklarar att föreningen 
inte överlever om vi inte får fler engagerade. 
- Kristina ringer runt och frågar om vi kan få hjälp under våra aktiviteter.  
- Kristina skriver infoblad om Yogan och Stickcafét, som startar 14/1.   
- Kristina kontaktar valberedningen och ber dom fortskrida i sitt arbete. 
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar? 
- Anders har kollat upp försäkringen som är en fullvärdesförsäkring, Angelica ber Anders att 
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kolla upp om försäkringen även täcker skador på dansbanan och lotteribodarna.  
- ABF, studiecirklar, kulturarrangemang, film m.m. Angelica ber Curt om en sammanställning 
av vilka arrangemang som räknas. Samt mailar de arrangemang vi haft 2015.  
- ABF, är Curt ansvarig för kontakten och in skick av våra arrangemang, Kristina frågar Curt. 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via e-post. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt styrelsemöte.  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
Justerare  


