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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2013-09-02 
Protokoll nr 22 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:    
Angelica Klavbäck  Curt Ohlsson 
Christian Klavbäck  
Kristina Ulfström 
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: Föreg. protokoll ej justerat ännu. 
 
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören: Föreningen har idag ca 3983 kr på bankkontot och ca 10700 kr i 
kontanter = ca 14700 kr. 
b) Övriga ekonomiska rapporter:  
- Pengarna från Studiefrämjandet har fortfarande inte inkommit. Kristina kontaktar deras 
chef för att tala om detta. 
- Sista rekvisitionen och slutrapporten till Leader Kustlinjen och Länsstyrelsen är inskickad. 
Samt även de kompletteringar som Länsstyrelsen krävt in i två omgångar. Nu inväntar vi svar 
och hoppas på att pengarna kommer in. 
- Vi har idag ca 70 medlemmar. 
- Beslutades att medlemskapet till föreningen ska betalas in den sista mars varje år. Som det 
är nu kan alla betala när de vill, vilket gör det oerhört svårt för oss att veta vem som är 
medlem eller inte. Dessutom är det svårt för oss att påminna medlemmar om att betala in 
om de glömt att betala in avgiften.  
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- Sopplunch 5/9 (morotssoppa) 
- Järnvägen 100 år 7/9. Olle Wallberg är ansvarig för denna tillställning i Lästringe. Ett 
informationsmöte ska hållas innan jubileumet för att b la prova kläder m.m. enligt Kristina. 
Föreningen har hjälp till att sprida informationen via hemsidan. 
- Trivselkväll 20/9 kl 20:00-01:00, Kristina, Björn, Christian jobbar. Angelica gör reklamblad 
och skickar till Anders för utskrift. Vi serverar varma mackor och toast. Kristina frågar Curt O 
och Curre Johansson om de vill spela. Christian ordnar fram karaoke skiva. Kristina och Björn 
köper in mackor m.m. till serveringen. 
- Tystbergarundan 29/9 kl 11-16. Vi träffas kl 10 för att förbereda. Dagen innan träffas vi för 
att iordningställa bord m.m. Anders trycker upp karta och info om Tystbergarundan som vi 
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delar ut här i Lästringe. Under dagen kommer vi att ha: 
* Café – Björn tar hand om det. 
* Utställning av akvarell konst, fågelbok, stick och mönsterbok, smide, smycken, stickat och 
virkat. Alla som visar upp och säljer sin konst tar hand om det själva. 
* Loppis - Kristina och Inger, loppisen hålls ute på dansbanan. 
* Stickcafét visar upp sina alster på dansbanan. 
- Halloween 1/11 kl 20-01. Vi planerar detta lite längre fram. 
b) Aktiviteter under planering: Djurdag den 31/8 blev inställd då ingen planering utförts. 
Angelica tar kontakt med Helena och Eva-Lotta om de vill planera in detta till nästa år. 
c) Studiefrämjandet: - 
d) Övriga rapporter: Lådan är uthyrd den 20/10-2013 och den 20/8-2014. 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner. 
  
8. PR/Info: -  
 
9. Hemsidan: Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
 
10. Skrivelser In/Ut: Inga skrivelser in/ut. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
 
12. Övriga frågor: 
- Angelica skickar en färdig medlemslista till styrelsen. 
- Angelica sätter ut annonser på Blocket, vi måste försöka sälja fisk och militärvågarna. 
- Christian kollar upp antenn, då vi funderar på att ha fotbollskvällar på Lådan. 
- Angelica frågar ”Öl klubben” i Lästringe om de kan tänkas ha ölprovning i Lådan. 
- Kristina och Björn köper in bokhylla till de gamla verktyg vi ska visa upp. 
- Lördagen den 7/9 kl 10:00 träffas vi på Lådan för att färdigställa vattendragning i baren, 
spika igen fläkten i samlingslokalen, täta runt vattenmätaren osv. 
- Christina och Anders kollar upp seriekopplade brandvarnare och 3 timer. 
- Angelica frågar Jacqueline vad LDL kan bidra med i Lästringe. 
- Angelica ombads att kolla på hemsidan om rätt styrelse finns med. 
- Södermanlands Räddningstjänst har besiktigat Folkets Hus ”lådan” med godkänt resultat. Vi 
behöver dock köpa in 2 seriekopplade brandvarnare och 3 timer till köket.  
- Vi har upprättat en brandskyddspolicy. 
- Vi har upprättat brandskydd vid uthyrning av Lådan. Den sitter även uppe på väggen i 
köket. 
- Två utrymningsplaner finns, en i köket och en i hallen. 
- Vi kommer att få hjälp att upprätta en SBA pärm av Tomas Sjögren. 
- Brandsläckarna sitter monterade på väggen, dom är kontrollerade av en fackman och de 
ska kontrolleras igen år 2016. Vi har även fått fyra utrymningsskyltar.  
- Informationsmöte i Runtuna Bygdegård den 22/8. Landsbygdsutveckling. Ingen av oss 
kunde gå men vi fick lite info om mötet. 
- Vi har fått en massa Loppis grejer av Tyge, som vi valt att sälja på Loppisen den 29/9. 
- Tystbergarundan är betald den 15/8. 
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13. Nästa möte: Kallelse till nästa möte sker via e-post. 
 
14. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett trevligt möte. 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
 
Justerare  


