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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2015-04-14 
Protokoll nr 4/15 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck 
Helena Persson   
Björn Tellestedt 
Kristina Ulfström 
Jörgen Håkansson 
Anders Thorsson  
Curt Ohlsson  
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2015-03-16 och konstituerande styrelsemötet 2015-03-22 justerat och lagt till handlingarna.  
 
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström. 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
Föreningen har idag följande på: 
PG: 19941,37 kr 
Projektkontot: 66999 kr 
Kontantkassan: 1050 kr  
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 17 betalande huvudmedlemmar och totalt 32 medlemmar.  
- Anders ska lägga in fastighetens värde i bokföringen, sedan är alla synpunkter från 
revisorerna rättade. 
- Deklarationen ska lämnas in, Anders gör detta. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- Filmvisning 22/4. Vi visar Monica Z. Christian ansvarar för denna visning. Björn och Kristina 
köper in godis m.m. 
- Trivseldag 26/4. Utskick är redan gjorda och utdelade i byn. Kristina och Björn köper in korv 
m.m. På trivseldagen kommer vi att gräva ner en kabel antagligen mellan nya och gamla 
lotteriboden. Christian ombeds att ta kontakt med Tomas Lindecrantz. Vi ska även kratta, ta 
ner plåtarna runt dansbanan och iordningställa brasan till Valborg.  
- Valborg 30/4. Angelica gör utskick. Björn och Kristina köper in korv m.m. Jerry säljer facklor 
vid fotbollsplanen. Anders håller serveringen öppen. Curt samlar ihop manskören för trevlig 
sång. Curt ordnar nya sånghäften.  
- Sopplunch 7/5. Kristina och Inger. 
- Loppis 9/5, Angelica tar kontakt med Elisabeth och ser om hon vill arrangera detta. 
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- Filmvisning 20/5. Vem visar film denna gång? 
- Midsommar 19/6. Följande ska göras inför Midsommar: 
* Vi behöver hjälp under dagen, Angelica mailar schemat till styrelsen. Angelica och Christian 
kan stå i lotteriet. Anders tar pistolskyttet, Åsa tar porslinskrossen, Björn säljer lotter, 
Kristina tar fiskdammen.  
* Angelica gör ett utskick till byn redan nu att vi söker sponsring. Alla i styrelsen ombeds att 
ragga sponsring redan nu. 
* Jerry kan han ta cafét? Björn frågar honom. 
* Kristina ansvarar för bakningen till Midsommar. 
* Ansiktsmålning, Kristina frågar Kristine L.H om hon kan göra detta. 
* Alla i styrelsen ombeds att leta fram ett band som kan spela på midsommarkvällen, hittills 
har vi inte lyckats boka något. Angelica har fått tips via sms, hon ringer dessa.  
* Vi vill ha en stor skylt och två skyltar till gatupratarna som Anders ordnar. Angelica tar fram 
en pdf mall för båda. Senast 1/6.  
* En annons i SN och ÖSP ska sättas in i början av juni. Kristina ombeds att ta reda på vad det 
kostar. Vi sätter in en annons i början av juni, samt en mindre påminnelse en vecka innan 
midsommar.  
* Curt tar kontakt med Kristine L.H igen om kursen. Henens kurs verkar inte bli av, frågan om 
vi ska dela på kostnaden av band kvarstår.  
  
b) Studiefrämjandet: Angelica och Kristina ska på möte den 16/4 kl 10:30.  
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 14/3, 9/6, 26/9 & 17/10.  
d) Övriga rapporter:  
- ABF ett annat studieförbund som verkar bättre för vår förening. Curt tar reda på mer info 
och återkommer.  
- Årsmötet 22/3, få medlemmar kom – 15 stycken. Annars ett mycket trevligt möte med 
goda våfflor som avslutning.  
- Sopplunch 9/4, 13 deltagare. 
- Angelica har skickat in våra aktiviteter till sommarprogrammet Sörmlands 
Hembygdsförbund.  
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info: -  
 
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 5 och 9 april. Den uppdateras igen efter 
styrelsemötet.   
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Jacqueline Hellsten, Kommunbygderådet. Info om föreningens sida som vi själva ska 
administrera. Angelica kollar på detta.  
- Lars Persson, Inbjudan till utbildning om att inkludera frivilliga den 18/4 kl 10:30-17:30. 
Ingen kan tyvärr gå detta datum. 
Sobczyk Magdalena, Digital vecka på Nyköpings bibliotek 23-29 mars.  
- Tryckeriet i Älmhult AB. Prisförslag.  
- Ann Axelsson, Antikrundan på Sätterstas vis 15/4. 
- Lars Persson, Håll Sverige rent. Curt kollar upp detta. 
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- Södermanlands Hembygdsförbund, Medlemsbrev m.m. 
- Ann Axelsson, Tystbergarundan 5/10 kl 11-16. Kristina har anmält oss och betalningen sker 
via faktura som kommer i augusti. Kostnad 400 kr.  
- Södermanlands Hembygdsförbund, enkät. Angelica har besvarat enkäten.  
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Vi önskar bli klara till Midsommar, planen är att låta anlita Tomas Lindecrantz för att 
iordningställa grusplanen. Christian ska kontakta honom omgående. Samtidigt ber vi honom 
hjälpa oss med elen på dansbanan och i den nya lotteriboden.  
- Gräva iordning grusplanen, lägga fiberduk och sedan nytt grus. 
- Nya lotteriboden ska göras färdig, den kommer att bli färdig i maj. 
- En trall utanför servering och köksdörren.  
- Ny trapp till dansbanan. 
- Ny belysning på dansbanan. 
- Jörgen köper in allt material till trapp och trall så att det finns till trivseldagen den 26/4.  
- Curre målare kommer att måla staketet mot järnvägen. 
- Ett galler ska svettsas till baren, Jörgen och Christian ordnar detta.  
 
12. Övriga frågor: 
- Inventarielistan är påbörjad. Kristina färdigställer den. 
- Angelica kom med ett förslag på att göra en 10 års jubileumsbok/häfte. Detta diskuteras 
senare under året.  
- Lars Wikman, Ökade intäkter för föreningen. Detta är inget vi kommer att delta i och 
Angelica meddelar Lars detta. 
- Angelica har skickat in styrelsens kontaktuppgifter till Södermanlands Hembygdsförbund. 
- Angelica har uppdaterat föreningens uppgifter i föreningsregistret i Nyköpings kommun. 
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar? 
- Kristine Lagzda Haapanen, inväntar svar om Midsommar. 
 
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via e-post. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt styrelsemöte.  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
Justerare  


