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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2014-04-02 
Protokoll nr 5/14 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:    
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck 
Kristina Ulfström  Curt Ohlsson 
Anders Thorsson  Björn Tellestedt 
Jörgen Håkansson  
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från årsmötet 2014-03-16 
och protokoll från konstituerande styrelsemöte 2014-03-16 justerat och lagt till 
handlingarna. 
 
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
Ekonomin ser väldigt bra ut. 
Föreningen har idag: 
- PG 66999 kr 
- Sparkonto 37,87 kr 
- Kontantkassa 3762 kr 
 
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Medlemsantal: Idag har vi 51 betalande medlemmar, varav 25 är familjemedlemskap.  
- Företagskort/betalkort: Betalkortet har kommit och Anders har hämtat ut det. 
- Bidrag: Föreningen har fått ytterligare 75000 kr i bidrag från Nyköpings kommun 
”Landsbygdsmiljonen”. 
- Efter årsmötet: fick styrelsen i uppdrag att redogöra för en del oklarheter i ekonomin. 
Anders har kollat upp detta och ett rättelseverifikat är framtaget och undertecknat. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter: 
- 3/4 Sopplunch, Inger och Kristina handhar detta. 
- 11/4 Trivselkväll med live bandet MOJO EXPRESS. Angelica har gjort inbjudningar och 
Kristina har delat ut dessa. Alla hemsidor är uppdaterade med denna information, samt 
facebook. Björn och Kristina handlar in det vi behöver till kvällen. Bandet börjar spela kl 
20:00 och vi träffas på Lådan kl 19:00 för förberedelser. Anders tar fram en uppdaterad 
medlemslita till kvällen. 
- 27/4 Trivseldag, Angelica har gjort inbjudningar som Kristina delar ut lite senare.  
- 30/4 Valborg, Angelica har gjort inbjudningar och lämnat till Kristina för utdelning. Anders 
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köper in facklor. Kristina köper in korv, bröd osv. Vi kommer att spela musik under kvällen, 
Anders stannar och ansvarar för detta. 
b) Aktiviteter under planering: 
- Vinkväll/vinprovning, Anders återkommer med datum. 
 
c) Studiefrämjandet: Vi har fortfarande inte fått svar på våra frågor om vilka arrangemang vi 
fick pengar för. Angelica har mailat igen. Alla våra möten och kulturarrangemang fram till 
Valborg är anmälda till stf. 
d) Övriga rapporter:  
- Kristina prövar att kontakta studieförbundet ABF igen. 
- Alla kommande aktiviteter fram till Valborg är utlagt på www.nykopingsguiden.se  
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info:  
- Angelica kollar vad en annons kostar i SN, en annons om att vår lokal finns att hyra för 
diverse evenemang. Angelica kollar även upp alla lokala tidningar samt ÖSP. 
- Angelica ska även maila kommun m.fl. Om vår lokal. 
- Angelica kollar även upp SN guiden som ska vara en gratis annonsplats. 
 
9. Hemsidan: Föreningens hemsida är uppdaterad, samt även vår sida på Södermanlands 
Hembygdsförbunds hemsida. Angelica ska även lägga in en länk till fibergruppens sida på 
facebook, Anders mailar uppgifter och bild. 
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Södermanlands Hembygdsförbund, nya rutiner för årsrapportering av funktionärer och 
prenumeranter av Bygd & natur. Angelica har loggat in och uppdaterat uppgifterna för 
Föreningen Lästringebygden. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Sommarprogrammet 2014, Årsrapport 2014. Angelica 
har fyllt i dessa och skickat in. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Ordförandekonferens och Årsmöte 2014.  
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
Jörgen har tagit fram en plan för renoveringen, men eftersom att ytterligare ett bidrag till 
föreningen blivit beviljat måste vi nu planera ytterligare. Vi funderar till nästa möte då vi 
hoppas att fler är med oss. 
Hittills ser renoveringsplanen ut på följande sätt: 
- Staket mot järnvägen (Jörgen och Roffe) startar så fort det går. 
- Hängrännan 
- Entredörren 
- Vindskivor över entredörren 
 
Jörgen åker till Järna trä och ber om prisuppgifter för ovanstående och har fått klartecken att 
beställa detta. 
 
Våra funderingar kring lotteriboden var många, Jörgen tar reda på vad det kan komma att 
kosta. Önskas även bygga en handikappramp vid entredörren. Vi pratade även om att 

http://www.nykopingsguiden.se/
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beställa nytt grus och lägga virke som kant mot gräsmattan.  
 
Anders skruvar fast hyllplanen i samlingslokalen och Jörgen och Anders sätter upp 
spegelväggen i baren.  
 
12. Övriga frågor: 
- Kristina lämnar över en blankett vi fått av Södermanlands Hembygdsförbund till Kristine 
Haapanen om ”Utflykter i kulturmiljö”. 
- Anders kollar med försäkringsbolaget om husets värde och hur det skulle påverka 
kostnaden för försäkringen om värdet på huset höjs. 
- Förslaget inkom på att Föreningen Lästringebygden ska ansluta Lådan till fiber, detta måste 
dock kollas upp om de bidrag vi fått täcker detta. 
- Kalla till medlemsmöten, två medlemsmöten om året vore något att sträva efter. Vi 
funderar till nästa möte. 
- Angelica har skickat in föreningsuppgifterna till Nyköpings kommun. 
- Loppisgrejerna hämtades den 27/3. En del saker sparades till priser. 
- Inger och Kristina har köpt in tyg och sytt nya gardiner och dukar till Lådan, det blev jätte 
fint. 
- På årsmötet ombads styrelsen att at reda på om det finns en lagfart för Lådan, Angelica har 
varit i kontakt med Lantmäteriet och det finns en lagfart sedan år 2006. Angelica har även 
fått en kopia av det gåvobrev som skrevs när Lådan blev Föreningen Lästringebygdens 
egendom.  
- Att göra listan gicks igenom.  
- Föreningen hade tänkt söka ytterligare ett bidrag om 75000 kr från Leader Kustlinjen, men 
vi anser nu att vi fått tillräckligt med bidrag och väntar med en eventuell ansökan till år 2015. 
- Catering, nu har styrelsen beslutat följande priser vad gäller catering vid uthyrning: 
   - Beställa mat, hämta mat samt dukning = 450 kr 
    - Städning/diskning efteråt  = 500 kr 
     - Kaffe och kaka  = 25 kr per person 
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Anders vägpratare? 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte per e-post. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett trevligt möte. 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
_____________________________ 
 
Justerare  


