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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2018-05-02 
Protokoll nr 3/18 
 
Närvarande:    

Karin Nyström 
Ingrid Bergentoft 
Tiina Agerstig 
Angelica Klavbäck 
Jörgen Håkansson 
Thomas Sjögren 

Helena Persson 
 
Anmäld frånvaro:      
Caroline Rydell   
Kristin Lagzda Haapanen  
Curt Ohlsson  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning  
Det fanns ingen dagordning till detta möte. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll.  
 
4. Justerare valdes  
Tomas Sjögren valdes till justerare. 
 
5. Ekonomin 
a) Rapport från kassören 
Plusgirokonto företag: 21 728,18 kr 
Sparkonto företag: 4 943,93 kr  
Swish på valborg: 980 kr (ingen rapport inkommen gällande kontanter från Valborg). 
 
b) Övriga ekonomiska rapporter 
Antal medlemmar: 66 stycken. 
 
Medlemsavgiften – oförändrat sedan förra mötet. 
 
Vi ska ansöka om att slippa deklarera. Caroline hanterar detta. 
 
Inköp av större belopp 
26/4 Gräsklippare 24 999 kr (togs från "byggkontot") 
26/4 Skrivare 3 199 kr 
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6. Rapporter 
a) Aktiviteter 
Avklarade aktiviteter  
Trivseldag 22/4 
Cirka 20 stycken var närvarande. Det gick bra. 
Angelica rensade lådor som har stått på scenen i Lådan. Hon har sparat papper, som behöver 
arkiveras. Kan Curt hantera arkiveringen? 
 
Valborg 30/4 
Det gick bra. Cirka 50 personer kom och firade. Brasan var perfekt i storlek. 
Cirka 40 stycken är sålda.  
 
Kommande aktiviteter 
Midsommar 
Caféet – kan Jerry och Claes sköta det? 
 
Fiskdamm – Saga sköter det. 100 påsar kommer att köpas in.  
 
Hästridning – kan Agneta ställa upp igen? Karin kollar.  
 
Porslin – vi har så det räcker.  
 
Pistolskytte – Christian fixar luftpistol och ammunition.  
 
Klä midsommarstång samt dans, dragkamp och säckhoppning – kan Curt och Eva vara 
ansvariga för detta? Rep och säckar finns.  
 
Chokladhjul och pilkastning – vi behöver vinster. 
 
Lotteri – vi behöver vinster. 
 
Parkering – vi har ont om parkeringsplatser. Hur löser vi detta? 
 
Räkna antal besökare - vem kan sköta ”klickaren”? 
 
Annons – Angelica sätter ut annons.  
 
Ingrid, Helena och Angelica kan baka.  
 
Vi behöver flytta pilkastning och godishjul till den gamla boden. Fler hyllor behöver sättas 
upp i lotteriboden.  
 
Sponsorer – samtliga behöver jaga sponsorer till vinster.  
Jörgen kollar med Järna Trä. 
Helena kollar med Arken Zoo. 
Tomas kollar med Presto. 
Jerry sponsrar.  
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De som kan arbeta under midsommar från styrelsen: Angelica, ev. Tomas med söner, 
Helena. Övriga i styrelsen är ev. borta. Curt och Kristin – kan ni ställa upp? 
Karin skriver ett inlägg om att vi behöver folk till Midsommar. Annars måste vi ställa in.  
Vi behöver minst sju personer. Kan någon sponsra? 
 
b) ABF 
ABF har satt in 4750 kr hittills i år. 
 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 

 
Kalender 2018 
Datum & Aktivitet: Tider: Vem ansvarar för planering: 

8/2 – Sopplunch 12:00  

8/3 – Sopplunch 12:00 Björn 

11/3 – UTHYRT Heldag Angelica 

17/3 – UTHYRT Heldag Inger Ågren 

18/3 – Årsmöte 15:00  

22/4 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 

29/4 - UTHYRT 10-12 Vägföreningen Lästringe 

30/4 - Valborg 20:15  

3/5 – Sopplunch 12:00  

12/6 – UTHYRT Heldag Per Evander (Tystberga Pensionärer) 

22/6 – Midsommar 13:00-16:00  

4/8 - Kräftskiva 19:00  

4/10 – Sopplunch 12:00  

7/10 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 

1/11 – Sopplunch 12:00  

8/12 – Jullunch 12:00  

 

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 
Hemsidorna är uppdaterade. 
 
9. Skrivelser in/ut 
Bygd och natur – är det någon mer i styrelsen, än Jörgen och Karin, som vill ha den utskickad 
till sig? Meddela i så fall Angelica.  
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10. Ombyggnaden av Lådan 
Jörgen kommer att mäta upp underlag för offert. Detta gäller handikapprampen vid 
huvudingången på Lådan samt pelare som kommer att sättas upp för att bygga tak över 
cafédelen. Offert kommer in runt vecka 19. Jörgen återkopplar då om priset för 
ombyggnation.  
 
Det sitter inga fönsterbläck under fönstren. Träet ruttnar. Jörgen kollar upp kostnad även för 
detta.   
 
Det finns just nu ingen hängränna utanför huvudingången. Jörgen löser detta tillsammans 
med frivilliga. Vi går ut på Facebook med förfrågan.  
 
Vi behöver utöka byggkommittén – vi lägger ut förfrågan på Facebook.  
 
11. Övriga frågor 

Gräsklippare är inköpt för 24 999 kr och den är levererad. Den ska endast användas runt 
Lådan. Björn sköter klippningen.  

A3 skrivare har köpts in. Har levererats och är installerad och klar att användas. Skrivaren har 
kopiator, men bara A4, däremot kan du välja att kopiera en A4 och välja utskrift i A3. 

A3-papper behöver köpas in. Ingrid gör inköpet. 

Ytterligare en bok "Ur Minnenas värld" är såld för 250 kr. Pengarna är inlämnade till Kristina 
Ulfström då hon inte lämnat över kontantkassan än. 

Gamla gräsklipparen ska säljas. Angelica har ev. en köpare på gång.  

Ändring av ansvarig utomhus: Curt Ohlsson är ansvarig. 

Festkommitté – Angelica och Kristina. Det behövs fler. Vi lägger ut en blänkare på Facebook.  

Inköpslistan – Ingrid får ett SMS när det finns någon på listan som ska köpas in.   

Sopplunch – vi får se om det kommer att fortsätta. Vi tar upp frågan i höst igen.  

Tystbergarundan – vi hoppar det i år.  

Trädfällning – vi har inte råd att fälla träd i år. Vi avvaktar med det till nästa år.  

Vattenmätare – den ska bytas. Caroline kollar upp om den sitter på en okej plats.  

12. Bordlagda ärenden 
 
 
13. Nästa möte 
Angelica kallar till nästa möte. 
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14. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Angelica Klavbäck   Karin Nyström 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Tomas Sjögren 
Justerare  


