Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2015-05-18
Protokoll nr 5/15

Närvarande:
Angelica Klavbäck
Helena Persson
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Jörgen Håkansson

Anmäld frånvaro:
Christian Klavbäck
Curt Ohlsson
Anders Thorsson

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2015-04-14 justerat och lagt till handlingarna.
4. Justerare valdes: Jörgen Håkansson.
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
Föreningen har idag följande på:
PG: 13640,67 kr
Projektkontot: 63000,03 kr
Kontantkassan: ? kr (har inte hunnit räkna till mötet)
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Idag har vi 18 betalande huvudmedlemmar och totalt 34 medlemmar. Angelica gör en
påminnelse för utskick i byn angående inbetalning av medlemskap. Fler har glömt att betala.
- Angelica ber Anders att skicka in kopior på kvitton till studiefrämjandet, kostnader vi haft i
samband med Stickcafét och Tystbergarundan. Dessa arrangemang var de enda som är okej
för stf för föregående år.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- Filmvisning 20/5 ”Att Stjäla en Tjuv”. Kristina och Björn visar filmen, samt köper in godis.
Angelica har redan tryckt upp annons som Kristina delar ut.
- Garage Loppis 30/5 kl 10-14. Hittills har 7 hushåll anmält sig, men vi tror att fler kommer
inom de närmaste dagarna. Idén om garage loppis i byn har fått bra respons, en mycket bra
idé. Agneta kommer att ta fram en karta över byn och markera vilka vägar loppisar finns.
Kristina sätter in en annons i SN fredagen innan och efter förslag från Jerry så kommer vi att
kalla loppisen för något annat i annonsen, något som lockar mer. Den 29/5 samlas vi för att
sätta upp gatupratare och förbereda cafét. Helena Persson och Björn kommer att ta hand
om fiket den 30/5. Vill man göra egna skyltar till sin infart är det helt okej. Föreningen sätter
ut gatupratare i de större korsningarna, samt uppe vid skolan.
Angelica påminner på facebook och hemsidan om att sista anmälan är den 25/5.
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Kristina, Angelica och Helena bakar äppelkaka, sockerkaka, rulltårta och småkakor till fiket.
- Midsommar 19/6. Följande ska göras inför Midsommar:
* Musiken är bokad, Irene Vidlund spelar för 5000 kr.
* Hästarna är klara. Cecilia tar själv kontakt med familjen Löfstrand om lån av
hage. Hon tar 20 kr per ridtur och behåller pengarna själv då hon ställer upp
gratis. Hon har en travhäst och en shetlandsponny.
* Paintball är klart, inväntar svar från markägaren som aldrig återkommer eller
svarar i telefon. Kristina prövar igen.
* Anders och Åsa eventuellt kan stå i baren på kvällen, de återkommer.
* Kristina har fått ihop 8 personer som bakar.
* Sponsring, vi har fått in en hel del priser, letandet fortsätter.
* Lotta och Linn kan hjälpa till under dagen på Midsommar, nu behöver vi
några till.
* Angelica ska ringa en tjej till om hästar.
* Kristina pratar med Kristine H om att dela på kostnaden för musiken, samt
om Kristine kan vara behjälplig på kvällen.
- Grillkväll i sommar på Lådan för de som arbetat. Vi bestämmer ett datum när vi är färdiga.
- Kräftskiva 1/8 inget vi behöver planera vidare just nu. Vore kul om Les Strings ville spela då.
- Boulen startar den 3/6 kl 19:00. Angelica uppdaterar hemsida, facebook och föreningens
sida på hembygd.se.
- Angelica bokar även in Helena Persson och Kristina Ulfström på studiefrämjandets
ledarutvecklingskurs steg 1 den 28/8 i Katrineholm.
- Fotboll mellan Lästringe och Gästabudet. Kristina frågar Curt om datum och vidare
planering.
b) Studiefrämjandet: Angelica och Kristina var på möte med Sanna på stf. Det var inget roligt
möte alls, då vi fick reda på att nästan inga av våra kulturarrangemang och cirklar är
godkända längre. Det är tydligen regeringen som bestämmer vad som ska gillas och inte.
Därför kommer föreningen att få max 4000 kr för 2014.
Vi får för planeringsträffar, Tystbergarundan och Stickcafét.
Hädanefter är det bara saker som har med lärande att göra, i princip rena kurser.
Inger har skickat in listan för Stickcafét igen.
Angelica skickar in en handlingsplan om garage loppisen. Anders skickar in kopior av kvitton.
Angelica bad Sanna att skaffa oss en digital inrapporteringskod, så att vi kan rapportera
Stickcafét via nätet. Den har fortfarande inte kommit.
Ledarutvecklingskurser under hösten:
L1 28/8 i Katrineholm. (Bokar in Helena och Kristina)
L2 18/9 i Katrineholm.
L3 27/11 i Katrineholm.
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 30/5, 9/6, 26/9 & 17/10.
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d) Övriga rapporter:
- ABF ett annat studieförbund som verkar bättre för vår förening. Vi inväntar svar från Curt.
- Trivseldag 26/4. Det var en mycket trevlig trivseldag där 15 vuxna deltog.
- Valborg 30/5. En kall och regnig valborg stoppade inte folk från att delta, jätte roligt att så
många kom. Föreningen sålde nästan slut på facklorna!! Ett mycket fint fackeltåg, en lagom
brasa, fantastisk sång av manskören, god korv och samkväm både inne och ute.
- Sopplunch 7/5. 13 stycken deltog.
- Till hösten har vi förslag på olika kurser:
* Akvarellkurs (Kristina frågar runt)
* Datakurs (Angelica kan hålla i en sådan)
* Svampkurs (Curt är tillfrågad sedan tidigare och har tackat ja)
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Annons i SN till Garage Loppisen 30/5 och två annonser till Midsommar 19/6.
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 10 maj. Den uppdateras igen efter styrelsemötet.
10. Skrivelser In/Ut:
- Ann Axelsson, inbjudan till Sätterstabygdens Hembygdsförening som firar 10 år.
- Nyköpings Arenor, föreningssoffan 20 maj.
- Gitte, Info om kulturarvsrundan.
- Jacqueline Hellsten, Inbjudan båtfärd 18 maj.
- Ann Axelsson, inbjudan till samtalskväll om våra skolor i Tystberga den 18 maj.
- Publik Antik, inbjudan till att vara publik under inspelningen av Bytt är Bytt i TV4.
- Tunabergs Hembygdsförening, Årsskrift 2015.
- Jerry, förslag på text till annonsen i SN om Garage Loppisen.
- Södermanlands Hembygdsförbund, påminnelse om sommarprogrammet. Angelica svarar.
- Ann Axelsson, Dansföreställning den 23 maj Tystberga Bygdegård.
- Kulturarvsdagen, Dags att anmäla till Kulturarvsdagen 11-13 september. Jörgen läser
igenom detta och ser om det är något vår förening kan bidra med.
11. Ombyggnaden av Lådan:
- Byggschemat är uppdaterat och mailat till alla i styrelsen. Fler måste hjälpa till, hittills har vi
varit 2-3 personer som målat. Samt 2-3 personer som jobbat med markarbete. Angelica har
gjort en förfrågan på facebook om hjälp, där två personer nappat. Angelica tar kontakt.
- Jörgen kommer att göra klart nya lotteriboden under kommande vecka, nytt staket, luckor
m.m. Det blir en del att måla efter det.
- Jörgen beställer även in material kommande vecka, staket, material till trappen och trallen,
bänkskivan, kantregel till grusplanen samt fiberduk.
- Christian kommer att köpa in elgrejerna, Angelica ber honom att även köpa in 3 lyktstolpar,
samt en lampa till lotteribodens hörn. Han ombeds även att köpa in ett vattenutkast,
slangkoppling, slang m.m.
- Markarbetet fortsätter så fort det torkat upp.
- För att underlätta plogningen på vintern vid Lådan, borrar vi hål i kantreglarna så att
orangea stolpar får plats. Dessa stolpar behöver köpas in.
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12. Övriga frågor:
- Diskuterades om föreningen i samverkan med vägföreningen ska köpa in en åkgräsklippare.
Vi tar det på nästa möte.
- Ska vi söka bidrag från andra förbund, saker som har med hälsa/idrott att göra SISU. Vi
inväntar svar från Curt om ABF först.
- Angelica kollar med Leader om man kan få bidrag till kurser m.m.
- Fotbollsplanen är klippt. Jätte trevligt.
- Traktorspår över gräsmattan, vad vi förstår så levereras ved till bybor via vägen som
passerar Lådan. Tyvärr är det väldigt sönderkört där nu och vägen till parkeringen ser inte
alls rolig ut. För att undvika att någon kör på gräsmattan, sätter vi upp någon form av bom.
13. Bordlagda ärenden:
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar?
- Kristine Lagzda Haapanen, inväntar svar om Midsommar.
- Inventarielistan är påbörjad. Kristina färdigställer den.
- Angelica kom med ett förslag på att göra en 10 års jubileumsbok/häfte. Detta diskuteras
senare under året.
14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via e-post.
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt styrelsemöte.

_____________________________
Ordf.

_____________________________
Sekreterare

_____________________________
Justerare
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