Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2014-01-13
Protokoll nr 1/14
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Kristina Ulfström
Anders Thorsson
Jörgen Håkansson
Björn Tellestedt
(Inbjuden Inger Ågren)

Anmäld frånvaro:
Christian Klavbäck
Curt Ohlsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. Inger Ågren från valberedningen var
inbjuden till detta möte.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från mötet den 29/10-13 är
justerat och lagt till handlingarna. Protokoll från styrelsemötet den 2013-06-18 återstår att
justeras.
4. Justerare valdes: Jörgen Håkansson
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören: Anders gav oss en ekonomisk rapport över föreningens ekonomi
som den ser ut idag. De största inkomsterna för 2013 var Yogan, Stickcafét och Jullunchen.
Under 2013 köpte vi även in en hel del material såsom julgran, julpynt, rör m.m. för
vattendragningen in till baren, hyllor till baren och samlingslokalen m.m.
I kontantkassan har vi: 9275 kr
På banken har vi: 1231 kr
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Val av elavtal. Det blev ett 1 årsavtal med fast elpris på 45,6 öre/kvm. Nästa år måste vi
vara snabbare att teckna nytt avtal, förslaget är att teckna ett 3 årsavtal.
- Anders fick i uppdrag att beställa PG blanketter som ska skickas ut innan årsmötet.
- 3 veckor innan årsmötet skickas inbjudan och inbetalningskort ut till alla medlemmar och
till alla andra som bor i Lästringe. Angelica gör dessa utskick och skickar de vidare till Kristina
för tryck.
- Brev från Skattemyndigheten har kommit om skatteåterbäringen som är 0 kr som alltid.
- Anders tar reda på vilka tjänster föreningen har på Nordea, i en av tjänsterna ingår
nämligen ett kontokort som är kopplat till bankkonto. Om inget kort ingår i den tjänst vi har
tar Anders reda på hur stor kostnad det är att ansluta ett kort.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter: Filmvisning 22/1, Sopplunch 6/2, Sopplunch 6/3 & Årsmöte 16/3.
- Filmvisning 22/1 kl 19:00, vi bjuder på två filmer denna kväll ”Potatishandlaren” & ”Den
tatuerade änkan”. 20 kr i inträde och då ingår popcorn och godis. Dricka m.m. finns att köpa i
serveringen. Angelica gör inbjudningar som Kristina trycker upp och delar ut.
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- Sopplunch 6/2 kl 12:00, Kristina och Inger ansvarar för detta arrangemang.
- Sopplunch 6/3 kl 12:00, Kristina och Inger ansvarar för detta arrangemang.
- Årsmöte 16/3 kl 15:00, inför årsmötet ska alla årsmöteshandlingar vara klara. Angelica gör
verksamhetsberättelse samt plan, Anders tar hand om den ekonomiska redovisningen. Allt
skall skickas till revisorerna i god tid innan mötet. Inbjudningar trycks upp och delas ut 3
veckor innan årsmötet, vi skickar inbjudningar till alla medlemmar som inte bor på orten.
Även i år bjuder vi på våfflor med sylt och grädde. Kristina och Björn handlar maten.
b) Aktiviteter under planering: Styrelsen diskuterade återigen vad vi ska pröva för nya
aktiviteter. Till en början kommer vi att ha filmvisning med olika teman. Vi hoppas kunna ha
OS helger, Kristina kollar med sin son och Curt O om intresse finns. Jörgen ordnar två skyltar
som kan ställas upp i byn för information, samt kollar upp tider.
Vi vill även anordna en trivselkväll igen med live band, Kristina frågar Curt O om hans band
vill spela hos oss igen.
c) Studiefrämjandet: I mitten av december 2013 kom äntligen alla listor från
studiefrämjandet, Angelica har fyllt i alla listor och returnerat dem. Kristina har också fått
sina listor och skrivit under, samt returnerat. Angelica fick två listor för bara någon dag sedan
som nu är undertecknade och returnerade. Detta ska vara det sista innan föreningen får
pengar för sina arrangemang under år 2012 och 2013. Föreningen ska även få en ny
handläggare på stf, men vi har fortfarande inte fått några kontaktuppgifter än.
d) Avslutade aktiviteter: Jullunchen den 8/12-13 var även detta år mycket populär och
välbesökt. En jullunch 2014 planeras också.
e) Övriga rapporter: Inget att rapportera.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Inget att rapportera.
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad senast den 9/1-14.
10. Skrivelser In/Ut:
- Sörmlands Hembygdsförbund har skickat boken ”Sörmlandsbygden” den finns på Lådan om
fler vill läsa.
- Dymlingen nr 3 & 4 2013.
- Byggd & natur nr 4 2013.
- Kommunbygderåd Nyköping, informationsblad www.kommunbygderadnykoping.se
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Nya vindskivor behövs på Lådan.
- Staketet mot järnvägen måste bytas under våren/sommaren 2014.
- Hyllplanen i baren och i samlingslokalen ska skruvas fast.
- Björken på baksidan av Lådan måste sågas ner.
- Utebelysning med rörelsevakt måste köpas in till köksentrén.
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12. Övriga frågor:
- Kanonen, frågan om hur man byter lampa i kanonen kom upp. Angelica frågar Christian om
han vet hur man byter lampa. Styrelsen kom överrens om att en reservlampa bör finnas.
- Att göra listan gick igenom.
- Texten om draperierna är uppsatt.
- Depositionsavgift vid uthyrning? Angelica kollar upp tidigare beslut.
- Trädfällning. Träden mellan Lådan och järnvägen är borttagna. Banverket var här och
hjälpte oss med det. Några stockar måste flyttas till våren och riset ligger bakom huset, detta
kan användas till brasan på valborg. Föreningen fick även en karta över markgränserna av
Banverket, denna sitter i ordförandes pärm.
- Lokalt Driven Landsbygdsutveckling, ett möte hölls uppe på Blommenbergska skolan i
december. Christian och Jörgen från styrelsen var på plats, samt även några andra från
bygden. Christian tar kontakt med Erika Olsson som var representant för skolan, samt även
Åsa Thorsson som nu är ansvarig för fiber gruppen i detta projekt. Christian och Jörgen är
ansvariga över detta från styrelsen sätt. Tanken är att en grupp om ca 10 personer ska bildas
och förhoppningsvis kan ett samarbete med Tystberga inledas. Alla mötesanteckningar m.m.
finns på hemsidan www.kommunbygderadnykoping.se
- Vi har fortfarande inte fått svar på vår bidragsansökan till Nyköpings kommun.
- Dragningslistan från lotteriet som Sörmlands Hembygdsförbund anordnar har kommit,
tyvärr vann inte Föreningen Lästringebygden något.
- Ansökan om fler ekonomiska bidrag, det finns två allternativ till:
* 75000 kr från Landsbygdsmiljonen
* 75000 kr från Leader Kustlinjen
Beslutades att föreningen ska söka bägge dessa bidrag. Angelica fyller i ansökningar och
skickar in.
- Eget postnummer, vi måste samla in fler namnunderskrifter. Angelica tar först kontakt med
kommunen för att höra efter om hur många underskrifter som krävs.
13. Bordlagda ärenden:
- Vägpratare, Anders?
14. Nästa möte: Ett styrelsemöte ska hållas innan årsmötet den 16 mars. Ordförande kallar
till nytt möte via e-post.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett trevligt möte.

_____________________________

_____________________________

Ordf.
_____________________________

Sekreterare

Justerare
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