Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2016-10-24
Protokoll nr 7/16

Närvarande:
Angelica Klavbäck
Helena Persson
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Agneta Sundin
Tyge Mölgård

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
2016-08-29 justerat och lagt till handlingarna.
4. Justerare valdes: Tyge Mölgård
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
- PG 12992,94 kr (11/10) och Bygg PG 30262,13 kr (11/10).
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Idag har vi 79 betalande medlemmar.
- Fakturan från ABF är fortfarande obetald den 11/10, trots att Curt påmint dom. Angelica
pratar med Curt igen. Styrelsen funderar på att skicka en räntefaktura.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- Filmvisning 26/10. Vi visar ”En fisk som heter Wanda”. Kristina håller i visningen.
- Sopplunch 3/11. Kristina och Inger tar hand om den.
- Trivselkväll 12/11. Gubbröra och Les Strings spelar. Kostnad för Gubbröra är 2000 kr.
Angelica gör A3 affischer som sätts upp på anslagstavlorna, samt A4 affischer som delas ut.
Kristina och Björn delar ut till alla hushåll runt om också. Spelningen börjar kl 20:00, men vi
öppnar k 19:00. Kristina och Björn köper in dryck, smörgåsar mm. Vi serverar smörgåsar med
gubbröra och en annan med skagenröra. Angelica gör skylt till serveringen.
- Filmvisning 23/11. Vi visar ”En underbar jävla jul”. Kristina visar den.
- Jullunch 10/12. Kristina och Inger håller i detta. Lotteri, vi behöver priser.
- Filmvisning 25/1-17. Vi visar ”Livet efter dig”.
b) ABF: Vi inväntar svar från Curt.
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 22/10 Kalas, 11/11 Helena.
d) Övriga rapporter:
- Sopplunch 1/9. Ca 16 deltagare.
- Filmvisning 21/9. C 10-12 deltagare.
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- Tystbergarundan 25/9. Föreningen hade café och loppis. Bägge tillsammans fick in ca 1100
kr. Under dagen hade föreningen 80 besökare.
- Trivseldagen 1/10. Ca 5 medlemmar deltog i trivseldagen.
- Sopplunch 6/10. Ca 13 deltagare.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad
kontinuerligt.
9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterad senast den 11 oktober.
10. Skrivelser In/Ut:
- Södermanlands Hembygdsförening. Kallelse till höstmöte 19/11. Tema
Landsbygdsutveckling och kulturmiljö.
- Södermanlands Hembygdsförening. Användarträff för Bygdeband, samt möte för
Temaresor i Sörmland den 12/10.
- Eva Andersson. Minnesanteckningar ”Stad och land hand i hand”.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Vi skulle behöva bygga ett skjul till gräsklipparen. Bygget fortsätter våren 2017.
- Angelica tar kontakt med Jörgen och Christian för att se om de kan hjälpa oss att få ordning
på vattnet som samlas över dörren varje gång det regnar.
12. Övriga frågor:
- Årshäfte för 2015? Styrelsen beslutar att inte göra ett sådant.
- Bingokvällar till hösten. Styrelsen beslutar att inte ha bingokvällar just nu.
- Angelica kollar upp lotteritillstånd.
- Kristina kollar om vi bokat in något möte under hösten.
- Angelica sätter upp plogpinnarna vid Lådan.
- Agneta kom med förslaget att göra en skylt under ”Folkets Hus”, Lådan är ju känt för att
kallas Lådan, men det står bara Folkets hus. Tyge får i uppdrag att göra en ny tilläggsskylt där
det står ”Lådan”.
13. Bordlagad ärenden:
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson och Karin Karlsson om föreläsning?
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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