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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2017-06-08 
Protokoll nr 6/17 
 
Närvarande:  
Tyge Mölgård, Curt Ohlson, Helena Persson, Angelica Klavbäck och Karin Nyström.  
 
Anmäld frånvaro:  
Christian Klavbäck, Kristine Lagzda Haapanen, Caroline Rydell, Ingrid Bergentoft och Tiina 
Agerstig. 
   
1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll. 
 
4. Justerare valdes  
Helena Persson valdes till justerare. 
 
5. Ekonomin 
a) Rapport från kassören 
Saldo plusgirokonto: 11669,42 kr 
Saldo byggkonto: 30162,13 kr 
Kontantkassa: 5.568 kr  
 
b) Övriga ekonomiska rapporter 
Antal medlemmar: 71 st 
 
Medlemsavgiften – oförändrat sedan förra mötet. 
 
Vi har blivit debiterade dubbelt pris pga. ansökan om nytt bankkort till nya kassören. 
Caroline har ringt Nordea. Vi får tillbaka 288 kr (kortavgiften). 
 
Sladdlös mikrofon samt batteri till gräsklipparen har köpts in. Faktura ska skickas till 
Blommenbergska för hyra av mikrofonen. 
 
6. Rapporter 
a) Aktiviteter 
Avklarade aktiviteter  
Ingen återkoppling på avklarade aktiviteter. 
 
Kommande aktiviteter 
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Midsommarafton 23/6 
Porslinskrossen – Vilka kan bidra? Det har skickats ut förfrågan om vilka som kan bidra. Inga 
inkomna bidrag har kommit in ännu. Vi har kvar en del från förra året.  
 
Kristine Lagzda Haapanen fixar björkris.  
 
Fiskdammen – Kristina är ansvarig för inköp. 70 godispåsar kommer att köpas in.  
 
Musik på kvällen – Curt har kollat upp och fixat ett lokalt band från Tystberga. Bandet har 
egna affischer, som vi har fått. Curt trycker upp affischerna. 
 
Inköp: lotteriringar, kulor till luftpistol, godis och påsar till fiskdammen, kaffe, saft, mer dryck 
(förra året tog flaskvattnet slut). Köpa in så billigt det bara går och verkligen se efter vad vi 
behöver köpa in. Kristina köper in. Angelica kollar upp om vi kan handla hos grossist.  
 
Kristina Ulfström och Angelica åker till Nyköping för att få tag på sponsorer. Fyra affärer har 
inte återkopplat.  
Ingrid bidrar med priser. 
Vi har inte fått in många lotteripriser. Vi behöver fortsätta ragga. Får du tag på priser, 
meddela Angelica. 
Pris per vuxenlott: Angelica kollar upp vad vi tog förra året.  
Pris per barnlott: Angelica kollar upp vad vi tog förra året.  
 
Annonseringen är färdig.  
 
Vilka kan jobba? Angelica kollar runt bland styrelsemedlemmarna och gör en lista på var 
varje person ska vara och vilken tid.  
 
Musik på kvällen – Curt har kollat upp och fixat ett lokalt band från Tystberga. Har bandet 
egna affischer, så vi kan göra reklam? 
 
Vi behöver tänka på att försöka att inte ta in så många mynt, då de måste bytas in innan 1 
juli. 
 
Vi behöver sopa av dansbanan och plocka det sista av ogräset utanför Lådan.  
 
Styrelsen träffas kl 18:00 den 22 juni (dagen innan midsommar) för de sista 
förberedelserna.  
 
Dans 22/7 
Curt har kollat upp band - Kalops. Det behövs göras reklam. Björn och Kristina är ansvariga. 
Curt ska fixa fram en affisch från dem.  
 
b) ABF 
Inget nytt att rapportera. 
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c) Folkets Hus är uthyrt följande datum:  
 
3/6 – UTHYRT Heldag Curt Ohlsson (Gästabudet repar) 
4/6 – UTHYRT Heldag Curt Ohlsson (Gästabudet repar) 
7/6 – UTHYRT Heldag  
9/6 – UTHYRT Heldag Inger Ågren 
10/6 – UTHYRT Heldag Anders Thorsson? 
11/6 – UTHYRT Heldag Anders Thorsson? 
13/6 – UTHYRT Heldag Per Evander (Tystberga Pensionärer) 
23/6 – Midsommar 13:00-16:00 

21:00-01:00 
Angelica, Christian 

14/7 – UTHYRT Heldag Per Nilsson (Bröllop) 
22/7 – DANS 19:00 Curt 
5/8 - Kräftskiva 19:00  
18/8 – UTHYRT Heldag Bröllop Benny Larsson 
19/8 – UTHYRT Heldag Bröllop Benny Larsson 
20/8 – UTHYRT Heldag Bröllop Benny Larsson 
7/9 – Sopplunch 12:00 Kristina & Inger 
19/9 – Filmvisning 19:00  
30/9 – UTHYRT Heldag Kristina Ulfström (Kalas) 
8/10 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
5/10 – Sopplunch 12:00 Kristina, Inger 
24/10 – Filmvisning 19:00  
2/11 – Sopplunch 12:00 Kristina, Inger 
21/11 – Filmvisning 19:00  
9/12 – Jullunch 12:00 Kristina, Inger 

 
Studiecirklar 
Dag: Tid: Ansvarig: 
Tor – Stickcafé 19:00 Inge Ågren – 0156-31075 
Sön – Les Strings repar 15:00 Curt Ohlsson 

 
7. Motioner 
Inga inkomna motioner. 
 
8. PR/Info 
Sommarguiden, senast att lägga in annons 1/6. Gratis PR. Angelica har lagt ut PR där. 
 
Curt lägger ut annons för midsommar på Gästabudet 700 år (nykoping.se).  
 
9. Hemsidan 
Angelica uppdaterar hemsidan då och då. 
 
10. Skrivelser in/ut 
Inga inkomna skrivelser. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan 
Angelica kollar med Christian och Jörgen vad som ska sättas igång och när. Ligger kvar från 
föregående protokoll.  
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12. Övriga frågor 
Går det att söka bidrag för järnvägsbommar? Ska vi ansöka eller Vägföreningen? Karin har 
förmedlat vidare till Vägföreningen. De tar upp detta på deras nästa möte. Vi inväntar 
information om järnvägsbommar/övergångsbommar. 
 
Kristine lägger in en text på Lästringes hemsida och Facebooksida och frågar om intresse för 
Zumba till sommaren. Ligger kvar från föregående protokoll. 
 
Hur gör vi med mynten som måste växlas in innan 1 juli? Caroline kommer att växla in dessa 
efter midsommarafton. 
 
13. Bordlagda ärenden 
Ombyggnation av Lådan. 
 
Zumba i sommar.  
 
14. Nästa möte 
Nästa gång vi träffas är torsdagen den 22 juni, dagen innan midsommar. Nytt möte bokas in 
då. 
 
15. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte. 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Angelica Klavbäck   Karin Nyström 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Helena Persson 
Justerare  


