Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2017-05-16
Protokoll nr 5/17

Närvarande:
Kristine Lagzda Haapanen, Curt Ohlson, Helena Persson, Caroline Rydell, Angelica Klavbäck,
Ingrid Bergentoft och Karin Nyström.
Anmäld frånvaro:
Christian Klavbäck, Tyge Mölgård och Tiina Agerstig.
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
4. Justerare valdes
Curt Ohlson valdes till justerare.
5. Ekonomin
a) Rapport från kassören
Saldo plusgirokonto: 14.259:83 kr.
Saldo byggkonto: 30.262:13 kr.
Kontantkassa: ca 4800 kr (Caroline kollar upp exakta siffran till nästa möte).
b) Övriga ekonomiska rapporter
Antal medlemmar: 71 stycken.
Caroline har kollat upp priser för att använda Swish:
Årspris: 500 kr - om vi ansluter oss i år, är det gratis detta år. Ingen uppsägningstid.
Pris per mottagen Swish: 2 kr
Pris per skickad återbetalning: 2 kr
Styrelsen beslutade att testa på Swish under återstoden av 2017. Vi gör en utvärdering
senast december.
Vi sätter ingen lägre Swishsumma.
Swishnummer för Föreningen Lästringebygden: 1233127388.
Medlemsavgiften – de som inte har betalat har fått en lapp i lådan eller per post.
Caroline har gjort i ordning ett utskick med inbetalningskort, som vi kan använda till nästa
års utskick.
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Vi har blivit debiterade dubbelt pris pga. ansökan om nytt bankkort till nya kassören.
Caroline ska ringa till Nordea.
Förslag är att vi kollar upp en annan bank. Caroline kollar upp det under året.
Kristina Ulfström har fått nya bankkortet och koden.
6. Rapporter
a) Aktiviteter
Avklarade aktiviteter
Fixardagen 24/4
16 deltagare fixade vårfint runt Lådan. Lästringes hamburgare, som serverades för första
gången, var mycket populära.
Valborg 30/4
43 facklor sålda. Caroline kollar med Kristina var pengarna för dessa har hamnat.
Torr ved till nästa års brasa. Curt Ohlson tar ansvar för det då.
Positiva kommentarer har kommit in gällande hela kvällen, från fackeltåg till spelning av Les
Strings och umgänge.
Sopplunch 4/5
Det var sista sopplunchen för säsongen.
Uthyrt 5/5
Musikcafé. Positiv feedback.
Uthyrt 11/5
Gästabudsstaden (fibermöte). Liten uppslutning.

Kommande aktiviteter
Loppis 20/5
Vi har strukit denna aktivitet.
Midsommarafton 23/6
Angelica har frågat Lästringe Paintball om de vill vara med på Midsommar, tyvärr har de
tackat nej.
Karin har pratat med Agneta om ponnyridning – Agneta och hennes crew ställer upp.
Karin har pratat med Jerry – han ställer upp med pris/er (?) till lotteriet.
Nyköpings Gästabud sponsrar med två biljetter till lotteriet.
Fler priser är på ingång.
Barnlotter – öka på till två ringar?
Fiket – Jerry är ansvarig även i år. Vi hjälper till med att baka.
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Tipspromenad låg som förslag. Styrelsen beslutade att lägga ner det förslaget.
Kolla upp fler bidrag till lotterivinster – samtliga i styrelsen.
Kristina Ulfström hjälper till före.
Porslinskrossen – Vilka kan bidra?
Två veckor innan skickar Angelica ut förfrågan om vilka som kan bidra med vad?
Fiskdammen – är Kristina ansvarig för inköp? Angelica kollar upp.
Klockan 13-16 – vi börjar med att klä stången och resa den. Därefter dans runt
midsommarstången.
Musik och dans på dagen – Curt ansvarig.
Musik på kvällen – Curt har kollat upp och fixat ett lokalt band från Tystberga. Har bandet
egna affischer, så vi kan göra reklam?
Inköp: lotteriringar, kulor till luftpistol, godis och påsar till fiskdammen, kaffe, saft, mer dryck
(förra året tog flaskvattnet slut). Köpa in så billigt det bara går och verkligen se efter vad vi
behöver köpa in.
Vi planerar detaljer närmare.
Dans 22/7
Curt har kollat upp band - Kalops. Det behövs göras reklam. Vem/vilka kan ansvara på
kvällen? Curt kollar med festkommittén och Caroline kollar med Jerry.
b) ABF
Fyra utbetalningar i år:
1500 kr
1000 kr
500 kr
500 kr
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum:

3/6 – UTHYRT
4/6 – UTHYRT
9/6 – UTHYRT
10/6 – UTHYRT
11/6 – UTHYRT
13/6 – UTHYRT
23/6 – Midsommar
14/7 – UTHYRT

Heldag
Heldag
Heldag
Heldag
Heldag
Heldag
13:00-16:00
21:00-01:00
Heldag

Curt Ohlsson (Gästabudet repar)
Curt Ohlsson (Gästabudet repar)
Inger Ågren
Anders Thorsson?
Anders Thorsson?
Per Evander (Tystberga Pensionärer)
Angelica, Christian
Per Nilsson (Bröllop)
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22/7 – DANS
5/8 - Kräftskiva
7/9 – Sopplunch
19/9 – Filmvisning
30/9 – UTHYRT
8/10 – Trivseldag
5/10 – Sopplunch
24/10 – Filmvisning
2/11 – Sopplunch
21/11 – Filmvisning
9/12 – Jullunch

19:00
19:00
12:00
19:00
Heldag
10:00-14:00
12:00
19:00
12:00
19:00
12:00

Curt
Kristina & Inger
Kristina Ulfström (Kalas)
Alla
Kristina, Inger
Kristina, Inger
Kristina, Inger

7. Motioner
Inga inkomna motioner.
8. PR/Info
Angelica har skickat in om Sommarprogrammet 2017 och lagt ut Midsommar på
Nyköpingsguiden.
Sommarguiden, senast att lägga in annons 1/6. Gratis PR. Angelica lägger ut PR där.
9. Hemsidan
Angelica uppdaterar hemsidan då och då.
10. Skrivelser in/ut
Via Södermanlands Hembygdsförbund:
Per Marner, f.d. Kulturchef i Katrineholm och medförfattare i Sörmlandsbygden,
efterlämnade en privat boksamling med bland annat litteratur om Sörmland. Är vi
intresserade? Styrelsen beslutade att vi inte är intresserade.
11. Ombyggnaden av Lådan
Angelica kollar med Christian och Jörgen vad som ska sättas igång och när.
12. Övriga frågor
Kristina lägger in en text på Lästringes hemsida och Facebooksida och frågar om intresse för
Zumba till sommaren.
Nominera till Kultur- och fritidsnämnden till nästa år. Glöm inte!!
Går det att söka bidrag för järnvägsbommar? Ska vi ansöka eller Vägföreningen? Karin
förmedlar vidare till Vägföreningen. Vi inväntar information om
järnvägsbommar/övergångsbommar.
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13. Bordlagda ärenden
Ombyggnation av Lådan.
14. Nästa möte
Torsdagen den 8 juni, klockan 18:30 på Lådan.
15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.

____________________________
Angelica Klavbäck
Ordförande

_____________________________
Karin Nyström
Sekreterare

_____________________________
Curt Ohlson
Justerare
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