
  Sida 1  
  

Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2019-01-15 
Protokoll nr 1/19 
 
Närvarande:    
Karin Nyström 
Angelica Klavbäck 
Tomas Sjögren 
Caroline Rydell   
Kristin Lagzda Haapanen 
Tiina Agerstig 
Jörgen Håkansson 
  
Anmäld frånvaro:      
Curt Ohlsson  
Ingrid Bergentoft 
Helena Persson 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning  
Dagordning fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll.  
 
4. Justerare valdes  
Jörgen Håkansson valdes till justerare. 
 
5. Ekonomin 
a) Rapport från kassören 
Plusgirokonto företag: 29 214,18  kr 
Sparkonto företag (byggkonto): 0 kr  
Kontantkassa: 500 kr i växel.  
 
Har inte fått in pengar samt datum från yogan från 2018. 
 
b) Övriga ekonomiska rapporter 
Antal medlemmar: 68 stycken. Oförändrad från 2018, då ingen betalat in årsavgiften 
ännu. 
 
Medlemsavgiften – oförändrat sedan förra mötet. 
 
Föreningsbidrag för 2019/2020 är beviljat. 
 
Föreningen sökte bidrag på 75000 kr ur Landsbygdsmiljonen. Vi fick tyvärr avslag, då 
dessa pengar inte får användas till renovering av fastigheter. Nytt förslag är att söka 
från Nyköpings Kultur- och Fritidsnämnd. Caroline ringer och kollar. 
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6. Rapporter 
a) Aktiviteter 
Avklarade aktiviteter  
Sopplunch 4/10 
Många närvarande. Trevligt. 
 
Trivseldag 13/10 
Vi var några stycken som städade Lådan inför vintern. Vi satte upp plogpinnar, 
bommade igen dansbanan m.m. 
 
Visning av Lådan 14/10 
Kristina Ulfström höll i detta, det gick väldigt bra. Nöjda besökare som köpte fika. 20-
25 stycken närvarande. 
 
Visafton 20/10 
Ca 47 stycken närvarande.  
 
Filmvisningar 8, 15, 22 och 29/10 
Ca sex stycken närvarande per tillfälle. 
 
Sopplunch 8/11 
13 närvarande. 
 
Filmvisning 5, 12, 19 och 26/11 
Ca sex stycken närvarande per tillfälle. 
 
Filmvisning 3 och 10/12 
Ca sex stycken närvarande per tillfälle. 
 
Jullunch 8/12 
Ca 30-40 personer kom, trevlig tillställning med lotteri, gröt och skinksmörgås. 
Julmusik till nästa år? 

 
Kommande aktiviteter 
7/2 – Sopplunch 12:00 Tyge & Curre 
7/3 – Sopplunch 12:00 Kristina och Inger 
1/3 – UTHYRT 18:00-21:00 Angelica 
17/3 – Årsmöte 10:00  
4/4 – Sopplunch 12:00 Kristina och Inger? 
28/4 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
30/4 - Valborg 20:15  
2/5 – Sopplunch 12:00 Kristina och Inger? 
21/6 – Midsommar 13:00-16:00  
20/10 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
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7/12 – Jullunch 12:00 Kristina & Inger 
 
Kristina och Inger tar hand om soppluncherna, ordnar folk som håller i det. Tyge och 
Curre håller i den första. 
 
Årsmötet 

- Datum bokat - se ovan 
 

- Vad ska vi bjuda på? Fika och kaffe/te. 
 

- Vilka sitter kvar? Angelica, Karin, Tomas, Caroline och Kristin. 
Curre och Helena – sitter ni kvar? Tiina, Ingrid och Jörgen avgår. 

 
- Höjning av medlemsavgift? Det beslut vi tar på årsmötet får gälla för 2020. 

Förslaget är att höja avgiften och istället ha en avgift per person (110 kr) och 
en avgift per hushåll (200 kr) och ta bort kostnad för varje familjemedlem. 

 
- Angelica måste göra verksamhetsberättelsen som ska till revisorerna senast 

31/1. 
 

- Caroline måste få med balans- och resultatrapport. 
 

- Andra förslag? På årsmötet behöver vi behöver förslag på aktiviteter. 
 

 
b) ABF 
Ingen sammanställning finns på ABF-pengarna. 
 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 
Leif Ulfström kommer att hyra Lådan för ett grannsamverkansmöte i februari, via 
Vägföreningen. 
 
1/3 -  Angelica ska eventuellt hyra. 
 
Bokning av” lådan” tisdag 11 juni 2019 SPF tystbergabygden. 
 
Kan vi göra mer reklam? Hur når vi ut? Ska vi kontakta föreningar i närheten – de 
kanske vill ha sina möten på Lådan? Angelica kollar runt. Vi tar även upp detta på 
årsmötet ifall någon medlem har förslag.  
 
Kalender 2019 
Datum & Aktivitet: Tider: Vem ansvarar för planering: 
7/2 – Sopplunch 12:00 Tyge & Curre 
7/3 – Sopplunch 12:00 Kristina och Inger 
1/3 – UTHYRT 18:00-21:00 Angelica 
17/3 – Årsmöte 15:00  
4/4 – Sopplunch 12:00 Kristina och Inger? 
28/4 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
30/4 - Valborg 20:15  
2/5 – Sopplunch 12:00 Kristina och Inger? 
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21/6 – Midsommar 13:00-16:00  
20/10 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
7/12 – Jullunch 12:00 Kristina & Inger 

 
Studiecirklar 
Dag: Tid: Ansvarig: 
Tor – Yoga 18:00 Kristina Ulfström – 0156-30006 
Tor – Stickcafé 19:00 Inge Ågren – 0156-31075 
Tor – Silverhantverk 19:00 Curt Ohlsson – 070-2145142 
Sön – Les Strings repar 15:00 Curt Ohlsson – 070-2145142 

 
 
7. Motioner 
Inga inkomna motioner. 
 
8. PR/Info/Hemsida 
Angelica har gjort i ordning föreningens hemsida på nya hembygd.se. Gamla 
hembygd är nu stängd. 
 
Hemsidan uppdaterades den 12 januari. 

 
9. Skrivelser in/ut 
Information från Stigtomta Hembygdsförening. 
 
Jerry undrar om vi ska ha garageloppis antingen den 18 eller 19 maj. Vi beslutade att 
ha loppis på Lådan. 

- Datum: 18/5 kl 10-13. 
- Bokning av bord. 
- Ska föreningen sälja kaffe?  
- Angelica tar emot bokningar av bord.  
- Parkering? 
- Angelica och Karin sätter upp reklam på anslagstavlorna. Caroline gör reklam i 

SN och Evenemangsguiden.  
 
10. Ombyggnaden av Lådan 
Fönsterbläcken ut mot bodarna måste bytas.  
 
Hängränna ska sättas upp på framsidan. 
 
Gamla boden – ska den vara kvar? Vi behöver den för förvaring. Renovera? 
Eller ska vi bygga något bakom nya boden?  
Beslut: vi låter den gamla boden stå och bygger ett enkelt plåtskjul på baksidan av 
nya boden. Byggnation i maj 2019. 
 
11. Övriga frågor 
Tomas ska kolla med Christian hur vi gör med ljudanläggningen – krävs det extra 
kablar? 
 
Angelica skapar en mailadress för föreningen.  
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Jubileum för hembygdsföreningen år 2025 – 20 år. 
 
Caroline fixar avtal för förvaring av gräsklipparen. 

Angelica har besvarat en enkät gällande hembygdsrörelsens verksamhet under 
2018.  
 
Kristina Ulfström har bankkortet, om någon skulle behöva det. 
 
Angelica och Karin måste starta igång sitt valberedningsarbete. 
 
Kristina Ulfström delar ut välkomstbrev till nyinflyttade i veckan. 
 
Jörgen Håkansson har bytt mailadress, ändrad på hemsidan. 
 
Gräsklipparen fick stå hos Tony och Tiina under vintern. 
 
Angelica har tagit fram en kalender för 2019 med förslag på en del datum. 
 
Det behöver städas i köket på Lådan - Kristina och Angelica tar tag i detta. 
 
Vattenmätaren på Lådan. Vi har sagt ifrån att vi ska åka och hämta konsollen till nya 
vattenmätaren i Nyköping. Vi har inte hört något efter det. 
 
Vi eftersöker en person som klipper gräset, samt rengör klipparen, till sommaren 
2019. Innan vi börjar använda gräsklipparen i år, behöver vi titta igenom den. 
Knivbladen är slut. Vill ungdomarna i byn göra det? 
 
12. Bordlagda ärenden 
Vattenmätaren på Lådan. Vi har sagt ifrån att vi ska åka och hämta konsollen till nya 
vattenmätaren i Nyköping. Vi har inte hört något efter det. 

13. Nästa möte 
Angelica kallar till nästa möte. 
 
14. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte. 
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____________________________  ___________________________ 
Angelica Klavbäck   Karin Nyström 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Jörgen Håkansson 
Justerare  


