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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2017-01-16 
Protokoll nr 1/17 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck   
Christian Klavbäck 
Curt Ohlsson 
Helena Persson   
Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Agneta Sundin 
Tyge Mölgård 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2016-10-24 justerat och lagt till handlingarna. 
 
4. Justerare valdes: Christian Klavbäck (Angelica Klavbäck är protokollförare detta möte) 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
- PG 14650,36 kr (11/1) och Bygg PG 30262,13 kr (11/1). 
- I kontantkassan finns ca 8500 kr, Kristina åker och sätter in 8000 kr på föreningens PG. 
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 79 betalande medlemmar.  
- Föreningsbidraget om 10000 kr har inkommit den 11/1. 
- Alla skickade fakturor under 2016 är nu betalda. 
- Angelica har tagit kontakt med Nordea om våra uppgifter och borttagande av tidigare 
kassör. Nordea verkar inte vilja ta åt sig våra nya uppgifter och skickade ut nya kortet i gamla 
kassörens namn. Vi återkommer till Nordea efter årsmötet. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- Filmvisning 24/1. Vi visar ”Arvet efter dig”. Kristina köper in och visar filmen. 
- Sopplunch 2/2. Kristina och Inger. 
- Filmvisning 21/2. Vi visar ”Män och Höns”. Curt köper in filmen och visar den. Kan inte Curt 
visa gör Helena det. 
- Sopplunch 2/3. Kristina och Inger. 
- Årsmöte 11/3 kl 15:00. Föreningen bjuder på våfflor, sylt och grädde. Angelica har tagit 
kontakt med valberedningen för att påminna om dess uppgifter. Angelica gör klart 
bokföringen och får hjälp av Leif Ulfström att kontrollera allt, samt ta fram balans- och 
resultatrapport. Angelica lägger upp alla dokument på hemsidan, allt ska vara klart till den 
11/2. Curt Ohlsson är mötesordförande.  



Sida 2 av 3 
 

- Filmvisning 21/3. 
- Sopplunch 6/4. 
- Trivseldag 23/4 kl 10:00. 
- Valborg 30/4 kl 20:45 möts vi vid fotbollsplanen som vanligt och går mot Lådan. Björn 
frågar Jerry om han vill sälja facklor. Kristina och Björn köper in korv och dryck. Angelica 
köper in fler facklor. Serveringen inne hålls öppen under kvällen. 
  
b) ABF: Från ABF får vi bidrag för våra cirklar i Yoga, Stickcafé och när Les Strings repar. 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 1-2/4, 9/6, 13/6, 15-17/7 och 30/9. 
d) Övriga rapporter:  
- Filmvisning 26/10. Inställd. 
- Sopplunch 3/11, ca 15 deltagare. 
- Trivselkväll 12/11, ca 40-50 personer kom. 
- Filmvisning 23/11, ca 8 deltagare. 
- Jullunch 10/12, ca 20 deltagare. 
- Pysselkväll 15/12, ca 6 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 11/1-17.  
 
10. Skrivelser In/Ut: 
-. Södermanlands Hembygdsförbund, Nyhetsbrev November 2016. 
- Sveriges Hembygdsförbund, Nytt försäkringsavtal med utökad rabatt.  
- Linda Eklund, Inbjudan till boksläpp ”Sörmlandsbygden 2017” den 4/12. 
- Nyköpings Kommun, bidrag för 2017 och 2018 beviljat. 
- Jim Merkell, Landsbygd Hemtjänst – Vianord. 
- Sveriges Hembygdsförbund, Nyhetsbrev december 2016. 
- Anna Öhrner, Nominera till kommunens stipendier 2016. Senast 23/1-17. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Utvärdering enkät Hembygdens år. Angelica har 
besvarat den. 
- Anders Thorsson, uppdatering fiberläget, Vi fick inga pengar den här gången heller.  
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Vi skulle behöva bygga ett skjul till gräsklipparen. Bygget fortsätter våren 2017. 
- Tyges skylt ”Lådan”. 
 
12. Övriga frågor: 
- Helena och Kristina delar på städningen inne på Lådan.  
- Tystbergabygdens Gästabudsgrupp, Curt är vårt språkrör. Den gruppen har en egen sida på 
facebook där även våra arrangemang ska läggas upp. Beslutades att Föreningen 
Lästringebygden ska anordna två danser i sommar, den 8/7 och 29/7. Curt ansvarar för dessa 
och bokar sångare, vi försöker boka Irene Vidlund till bägge danserna. 
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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  


