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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2016-07-04 
Protokoll nr 5/16 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck 
Helena Persson  Agneta Sundin 
Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Curt Ohlsson 
Tyge Mölgård 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2016-05-30 justerat och lagt till handlingarna. 
 
4. Justerare valdes: Helena Persson 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören: Ekonomin ser bra ut och föreningen fick in en rejäl slant på 
Midsommar. Medlemsantalet har höjts, vilket känns väldigt roligt. Alla inkomna fakturor är 
betalda och bokföringen är i sin ordning. Adressändring har gjorts till Vattenfall, Nyköpings 
kommun, Skatteverket och Järna Trä. Angelica har nu tillgång till kontona och tidigare kassör 
är borttagen.  
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 75 betalande medlemmar.  
- Leif Ulfström tillfrågades som revisor, men tackade nej. 
- Angelica satte in alla pengar från Midsommar, Yoga m.m. insatt summa 17556 kr. 
- Midsommar gick otroligt bra, vi fick en vinst på 10452,50 kr. Vi fick in 13032 kr och hade 
utgifter på 2579,50 kr. 
- På kontona finns:  
* PG 19844,97 kr 
* Byggkontot 30947,13 kr. 
* Kontant ca 500 kr 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- 6/8 Kräftskiva. Angelica gör annonser och uppdaterar hemsidan. 
- Tystbergarundan i oktober, fler har frågat om vi kan anordna Loppis, vilket vi tycker är en 
bra idé.  
- Les Strings kan förhoppningsvis spela någon gång i november.  
- Till höstens filmvisningar önskas lite ”bredare” filmer. Curt och Tyge har egna förslag. 
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b) ABF: Vi har fått in 500 kr från ABF mer är på gång, Curt kollar upp detta. 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: - 
d) Övriga rapporter:  
- 4/6 Garage Loppis. Annons sattes ut, trots bra väder kom det inte så mycket folk, 8 hushåll 
deltog. 
- 24/6 Midsommar. En fantastisk dag med bra väder och ca 250 personer. Vi gjorde en rejäl 
vinst. Jörgen Håkansson firades av föreningen med en fin blombukett då han fyllt 70 år. Ewa 
och Curt tackades med en fin korg som tack för alla år av dans, sång och 
midsommarstångsklädnad.  
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner. 
  
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad 
kontinuerligt.  
 
9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterad senast den 26 juni.  
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Ann Axelsson, Inbjudan till Tystbergamässan den 29/10. 
- Årsskrift Tunabergsbygden. 
- Trafikverket om ostlänken. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Den nya entrén till dansbanan är klar, det är en del målning kvar. 
- Vi inväntar planer från Jörgen. Angelica tar kontakt med honom. 
 
12. Övriga frågor: 
- Brandsläckarna på Lådan kommer att tas om hand av Tomas Sjögren, gratis. Han bytte dem 
innan Midsommar. 
- Les String ska spela i Nyköping för att samla in pengar till föreningen lördagen den 9/7. 
- Fortfarande inget svar från Trafikverket om vägen. Tyge gör en ny skrivelse som Angelica 
skickar in. 
- Tyge skriver ihop en text om dansbanan, så att vi framhäver den mer i annonser. Den sätts 
ut på hemsidan och på andra gratis sidor. 
- Gräsklipparen är trasig, Björn kollar upp om vi kan få tag i en gratis som behöver repareras. 
- Angelica mailar Studiefrämjandet om de 500 kr vi skulle få för Tystbergarundan. 
- Kristina har anmält oss till Tystbergamässan den 29/10. 
- Vi måste införskaffa ett nytt rep till Midsommar 2017, det gamla gick av. 
 
13. Bordlagad ärenden: 
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson och Karin Karlsson om föreläsning? 
- Årshäfte för 2015? 
- Agneta skulle fråga fotografen Patrizia Nordfors om hon ville hjälpa oss med fototävlingen, 
tyvärr är det för sent för inlämning nu. 
- Bingokvällar till hösten. 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte per e-post. 
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15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte. 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
Justerare  


