Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2016-08-29
Protokoll nr 6/16

Närvarande:
Angelica Klavbäck
Christian Klavbäck
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Agneta Sundin

Anmäld frånvaro:
Curt Ohlsson
Tyge Mölgård
Helena Persson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2016-07-04 justerat och lagt till handlingarna.
4. Justerare valdes: Christian Klavbäck
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
- PG 17185 kr och Bygg PG 30262 kr.
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Idag har vi 75 betalande medlemmar.
- Ansökan om verksamhetsbidrag för 2017/2018 inskickat den 29/7 till Nyköpings kommun.
- Fakturan från ABF är fortfarande obetald. Angelica pratar med Curt igen.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- Sopplunch 1/9, Kristina och Inger tar hand om den.
- Filmvisning 21/9.
- Trivseldag 24/9. Kristina och Björn köper in grillkorv m.m. Angelica gör annons.
- Tystbergarundan 25/9. Kristina håller i detta och gör annonser. Vi har ett antal personer
som kommer att visa upp sina alster, samt anordna Loppis och café.
b) ABF: Vi inväntar svar från Curt.
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 10/9.
d) Övriga rapporter:
- 6/8 Kräftskiva, bandet ”Gubbröra” spelade och vi var ett 40 tal deltagare. Jätte roligt.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad
kontinuerligt.
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9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterad senast den 21 augusti.
10. Skrivelser In/Ut:
- Trafikverket, vi har fått svar att de mottagit vår skrivelse, ytterligare svar kan ta upp till 6
veckor.
- Sophia Stenbäck, Världens Barn Insamling 2016.
- Lena Holm, Bygdebandskurs.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Vi skulle behöva bygga ett skjul till gräsklipparen. Christian tar kontakt med Jörgen för att
kolla övriga byggplaner.
12. Övriga frågor:
- Les String spelade i Nyköping för att samla in pengar till Lådan. Tusen tack!
- Tyge har köpt in ett rep till Midsommar.
- SN gjorde ett reportage om vår förening den 15 augusti.
- Pubafton under oktober eller november. Kristina frågar Curt om detta. Önskemålet är att
både ”Gubbröra” och ”Les String” spelar samma kväll.
- Kristina tar på sig att dela ut information till nyinflyttade.
13. Bordlagad ärenden:
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson och Karin Karlsson om föreläsning?
- Årshäfte för 2015?
- Bingokvällar till hösten.
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte per e-post.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.
_____________________________
Ordf.

_____________________________
Sekreterare

_____________________________
Justerare
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