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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2017-02-27 
Protokoll nr 2/17 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck  
Curt Ohlsson   Tyge Mölgård 
Helena Persson   
Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Agneta Sundin 
 
Karin Nyström från valberedningen var inbjuden till detta möte. Karin har hittills fått fram 
två namn till styrelsen, förutom de som sitter kvar. Karin jobbar vidare med att fråga runt. 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2016-01-16 justerat och lagt till handlingarna. 
 
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
- PG 21292,87 kr (27/2) och Bygg PG 30262,13 kr (27/2). 
- I kontantkassan finns ca 500 kr. 
- Kristina satte in ca 8000 kr från kontantkassan på kontot. 
- Medlemsavgifter har börjat trilla in. 
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 79 betalande medlemmar.  
- Angelica har skickat in inkomstdeklarationen för 2016. 
- Bokföringen är klar för 2016, föreningen gick plus 3811 kr. Eftersom att föreningen inte har 
någon revisor kommer Leif Ulfström att titta igenom bokföringen så att allt är okej. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- Sopplunch 2/3. Kristina och Inger. 
- Årsmöte 11/3 kl 15:00. Föreningen bjuder på våfflor, sylt och grädde. Angelica kan inte 
närvara på årsmötet, Curt håller i det. Vi bestämde att ta det konstituerande mötet när alla i 
nya styrelsen kan. Ordförande får återkomma om tid efter årsmötet. Hittills är det ingen som 
vill ta på sig kassörs biten, styrelsen får ta ett beslut om hur man ska göra efter årsmötet. 
- Filmvisning 21/3. Vi återkommer om fil efter årsmötet. 
- 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. Jerry säljer 
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facklor. Kristina och Björn köper in köttfärs från en gård nära oss, Kristina tar kontakt med 
Onsberga Gård för att vi ska servera ”Lästringe Burgare”. Vi grillar också korv. Vi hjälps åt att 
ordna en brasa. 
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: 5/3, 1-2/4, 9/6, 13/6, 15-17/7 och 30/9. 
d) Övriga rapporter:  
- Filmvisning 24/1. Ca 10 deltagare. 
- Sopplunch 2/2. Ca 18 deltagare. 
- Filmvisning 21/2. Tyvärr inga deltagare, inställt. 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner. 
  
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad 
kontinuerligt.  
 
9. Hemsidan: Hemsidan uppdaterad senast den 14/2-17.  
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Södermanlands Hembygdsförbund. Nyhetsbrev januari 2017. 
- Göran Dahlberg, TN info. 
- Jennie Fornedal, Kallelse till kretsmöte 16/3. 
- Anders Thorsson, uppdatering fiberläget. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Vi skulle behöva bygga ett skjul till gräsklipparen. Bygget fortsätter våren 2017. 
- Tyges skylt ”Lådan”. 
 
12. Övriga frågor: 
- Angelica har skickat in medlemsantal till Sveriges Hembygdsförbund. 
- Föreningen hade beslutat att ha två danskvällar, dessa datum är borttagna då det krockade 
med Tystberga gruppen. Istället försöker vi få livemusik på Midsommar. Ett annat datum var 
15/7, Angelica meddelade Curt att det inte går, då Lådan är uthyrd detta datum. Nu 
bestämde vi ett nytt datum för ”Dans i sensommarnatten” den 22/7. Curt jagar vidare 
musiker till dessa tillfällen. Förhoppningsvis kan vi få bidrag till musiken. 
 
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  


