Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2017-12-05
Protokoll nr 9/17

Närvarande:
Christian Klavbäck, Ingrid Bergentoft, Caroline Rydell, Angelica Klavbäck och Tiina Agerstig.
Anmäld frånvaro:
Tyge Mölgård, Kristine Lagzda Haapanen, Curt Ohlson, Helena Persson och Karin Nyström.
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll
Senaste protokollet justerat och lagt till handlingarna.
Protokollförare till detta möte: Angelica Klavbäck
4. Justerare valdes
Christian Klavbäck.
5. Ekonomin
a) Rapport från kassören
Saldo plusgirokonto: 21.181,87 kr
Saldo byggkonto: 30.262,13 kr
Kontantkassa: 500 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter
Antal medlemmar: oförändrat 78 stycken.
Swish – kassören gick igenom inkomster och utgifter för swish som vi haft under året (ca 6
månader).
Intäkter

Midsommar
Trivselkväll 18/11
Jullunch

2520 kr
880 kr
??

Totalt: 3400 kr

Kostnader

Anslutningsavgift
Årsavgift
Per swish 2 kr

0 kr
249 kr
54 + 22 = 76 kr

Totalt: 325 kr

Vi räknar med att få in en del via swish på jullunchen. Årsavgiften för kommande år är 500
kr, föreningen behövde bara betala halva avgiften i år, då vi anslöt oss till detta så pass sent.
Styrelsen beslutade enhälligt att vi behåller swish även nästa år.
Styrelsen beslutade även att minsta swish per person som föreningen tar emot är 30 kr. Om
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man swishar mindre summor än 30 kr får man betala en avgift om 2 kr.
Viktigt att vi informerar om detta till kommande aktiviteter, såsom Valborg, Trivselkvällar,
Midsommar etc. År 2018 kommer även möjligheten att betala in medlemsavgiften via swish
att finnas. Kassören kommer att lägga till detta på utskicket som görs innan årsmötet om
medlemsavgiften.
6. Rapporter
a) Aktiviteter
Avklarade aktiviteter
Sopplunch 2/11
13 stycken deltagare. Fler hjälptes åt den här gången, vilket var mycket uppskattat.
Trivselkväll 18/11
Ca 20 deltagare. En mycket trevlig kväll. Föreningen gjorde mycket reklam för detta
arrangemang, A3 planscher uppsatta på många anslagstavlor runt om i bygden, samt i
Tystberga. Reportage i SN, där Curt berättade om vår Trivselkväll. Annonser som delades ut i
byn och på hemsidan samt på facebook. Samt annons i evenemangsguiden och på
kommunens hemsida. Trots detta blev deltagandet lågt. Kassören redovisade inkomster och
utgifter för denna kväll:
Utgifter
Inköp Ica Maxi
Bandet
Avgift swish
Kristina (växelkassa)

- 279 kr
- 3000 kr
- 22 kr
- 490 kr

Inkomster
Kontant
Swish
ABF

3150 kr
880 kr
?

Vinst: 239 kr
Styrelsen diskuterade även andra kostnader såsom el, förbrukningsmaterial såsom
toalettpapper, tvål, diskmedel osv. Detta räknas aldrig in men kostnaderna finns där ändå,
vilket man bör tänka på. Dessutom arbetade 4 personer ideellt hela kvällen, samt städade
efteråt. Trots all reklam kom väldigt få, är det fel årstid att ha en spelning på, fel veckodag
eller är intresset så dåligt? Styrelsen fortsätter denna diskussion nästa år.
Kommande aktiviteter
9/12 Jullunch
Kristina och Inger håller i detta. Lite sponsring till lotteriet är mottaget och vi hoppas på er.
Gåvor till tre av våra eldsjälar är inköpta och delas ut av ordförande på jullunchen.
Angelica har mailat Curt inbjudan så att föreningen får bidrag från ABF. Les Strings ska spela
under jullunchen.
b) ABF
Caroline har fått arrangemangsnummer av ABF, det var tyvärr inte detta vi efterfrågade.
Angelica tar kontakt med Curt igen och ber honom att i sin tur kontakta ABF igen om att vi
vill veta vilka arrangemang numren står för.
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c) Folkets Hus är uthyrt följande datum:

9/12 – Jullunch 12:00
Kristina, Inger

Studiecirklar
Dag:

Tor – Yoga
Tor – Stickcafé
Tor – Silverhantverk
Sön – Les Strings repar

7. Motioner
Inga inkomna motioner.

Tid:

18:00
19:00
19:00
15:00

Ansvarig:

Kristina Ulfström – 0156-30006
Inge Ågren – 0156-31075
Curt Ohlsson – 070-2145142
Curt Ohlsson – 070-2145142

8. PR/Info
Inget att rapportera.
9. Hemsidan
Den nya hemsidan är uppe och den har fått mycket bra kritik.
Senaste styrelseprotokollet är inlagt på hemsidan, samt vår nya studiecirkel Silverhantverk.
10. Skrivelser in/ut
Ny bok för hembygdsforskare. Angelica lägger upp länken på hemsidan.
Södermanlands Hembygdsförbund, Höstmöte. Ingen i styrelsen har möjlighet att gå.
11. Ombyggnaden av Lådan
Christian ska köpa in en ny gräsklippare för max 15000 kr. Vi fick tips om en gräsklippare på
en auktion, men styrelsen väljer att invänta köp till våren.
12. Övriga frågor
Tiina har kontaktat Sten-Åke Björnstedt, Tre Gökar, för underhållning. De har återkommit
med pris.
Plogpinnarna är utsatta på sina platser.
Styrelsen har gjort om hyresavtalet, den återstående frågan som kommit upp är hur vi
skyddar oss mot att hyra ut lokalen till opassande ändamål. Efter diskussion där vi enhälligt
kom fram till att föreningen omöjligt kan kolla upp alla som hyr lokalen, beslutades att vi
behåller hyresavtalet som det är.
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Broschyr om Lådan – Caroline jobbar på det..
Kalops blev avbokade och vi har skjutit upp spelningen – Caroline har försökt kontakta
Kalops via e-post, facebook och telefon utan svar. Styrelsen bordlägger därför spelningen i
februari. Under nästa år måste styrelsen fundera på vad vi ska satsa på.
Vill vi ha julgransplundring? Vi har fortfarande inte hört något om detta. Angelica kontaktar
Curt och frågar hur det går.
Enkäten om hembygdsrörelsens verksamhet skulle skickas ut 1 december, ordförande har ej
fått någon. Angelica kontaktar Karin för att se om de skickat den till henne.
Hantverksgruppen efterlyste belysning, vi har inte hört något. Angelica tar kontakt med Curt.
Styrelsen har fått in förslag på att man köper in fyra golvlampor som extra belysning för
hantverk. Styrelsen tycker att det är en utmärkt ide, då dessa går att ta bort vid uthyrning,
man kan sitta vid olika platser, antingen vid soppgruppen eller vid några bord, de kräver
dessutom ingen installation och föreningen kan köpa in dessa och använda pengar från
byggkontot. Styrelsen beslutar enhälligt att vi köper in fyra likadana golvlampor. Angelica tar
kontakt med Kristina, Inger och Curt för att kolla hur stark belysning som krävs.
13. Bordlagda ärenden
Vi behöver rikta upp gamla boden, göra om entrén och fixa belysning runt lotteriboden.
Bordlagt till nästa år.
14. Nästa möte
Angelica kallar till nästa möte som beräknas bli i februari.
15. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.

____________________________
Angelica Klavbäck
Ordförande

_____________________________
Angelica Klavbäck
Sekreterare

_____________________________
Christian Klavbäck
Justerare
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