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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2015-06-15 
Protokoll nr 6/15 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Christian Klavbäck 
Helena Persson  Curt Ohlsson 
Anders Thorsson 
Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Jörgen Håkansson 
Kristine Lagzda Haapanen (inbjuden)  
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2015-05-18 justerat och lagt till handlingarna.  
 
4. Justerare valdes: Anders Thorsson. 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören:  
Föreningen har idag följande på: 
PG: 9898 kr 
Projektkontot: 63000,03 kr 
Kontantkassan: 500 kr  
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 23 betalande huvudmedlemmar och totalt 46 medlemmar.  
- Efter utskicket om påminnelse om inbetalning av medlemsavgift, har några betalat in 
dubbelt. Anders betalar tillbaka detta. 
- Angelica ber Anders har skickat in kvitton till Studiefrämjandet som gäller Tystbergarundan 
och Stickcafét. 
- Anders skickar in kvitton och redovisar till kommunen för bidraget på 40000 kr. 
- Anders fick i uppdrag att läsa igenom brevet från STIM, gällande bidrag för live musik.  
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- Midsommar 19/6. Vi ligger bra till i planeringen. 
   * Angelica hämtar upp de sista priserna på onsdag. 
  * Kristina har försökt få tag i markägaren för att få tillstånd att ha paintballen     
      där, tyvärr svarar han inte på telefon eller svarar på sms. Vi håller till i skogen  
    och hoppas det är okej. 
  * Kristine L H kommer att betala halva avgiften av live musiken, föreningens  
   kostnad blir därför bara 2500 kr. 
    * Kristine L H och Heikki kommer att stå i baren på kvällen, samt hjälpa till  
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   dagen innan. 
   * Sponsringen har gått bra, hoppas få in lite mer på Midsommar. 
   * Annonsen i SN är insatt och betald 1450 kr, 2 dagar i färg.   
    * Angelica sätter upp några fler skyltar i Västerljung och i Vagnhärad, samt    
    uppe vid skolan. 
    * Curt tar med sin musikanläggning till dansen kring stången, Exa håller i  
    klädnad av stång och lekar. 
    * Vi träffas torsdagen den 18/6 kl 18:00 på Lådan för att förbereda.  
   * Elisabeth Philblad och hennes syster tar cafét. 
   * Vi tar emot betalning via Swish i cafét på Midsommar. 
   * Angelica och Christian klipper gräset och trimmar inför Midsommar. 
   * Birgitta och Jörgen kommer att rensa boule banan. 
     
- Fotboll 12/7 mellan Lästringe och Gästabudet. Vi inväntar vidare planering och tider från 
Curt och Ewa.   
  
b) Studiefrämjandet: Alla kvitton och papper som skulle skickas in till stf är inskickat. Vi har 
inte fått några svar och inga pengar ännu. 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 26/9 & 17/10.  
d) Övriga rapporter:  
- Beslutar att välja studieförbundet ABF istället för Studiefrämjandet. Kristina och Jörgen 
skickar över alla personnummer osv till Curt som kommer att vara vår kontakt. Angelica 
mailar alla andra arrangemang vi har och har haft. 
- Filmvisningen 20/5, ca 7 deltagare. 
- Loppis 30/5, hela 14 hushåll anmälde sig. Tyvärr var det årets hittills regnigaste dag. En del 
folk kom ändå, vi funderar på att göra om detta till hösten. 
- Den glada nyheten om att bandet Les Strings ska börja repa igen har nått oss. 
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info: Annons i SN till Midsommar 19/6, detta är även utsatt på kommunens hemsida i 
Evenemangsguiden. 
 
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad den 15 juni.   
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Sveriges Hembygdsförbund, Nyhetsbrev SHF. 
- Ann Axelsson, nationaldagsfirande i Tystberga. 
- Anna Andreasson, Mötesanteckningar från Föreningssoffan. 
- Ann Axelsson, Karta till Tystbergarundan. 
- Ann Axelsson, Inbjudan till att fira Blomenbergskas födelsedag. 
- Svenska Landskapsfärger, bok. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Sommar i Hembygden. 
- STIM, Anders kollar på detta.   
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Tomas L gör färdigt det sista med grusplanen idag. 
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- Christian kommer att göra klart elen i lotteribodarna innan Midsommar. 
- Lotteriboden är nästan klar, fattas lite smådetaljer. Jörgen målar det sista. 
- Anders tar med sig soporna från bygget. 
- Trallen utanför serveringsfönstret och köksentrén är klar, jätte fint. 
- Byggschemat är uppdaterat. 
- Jörgen kommer att måla entrén till dansbanan och stärka upp trappen innan Midsommar. 
 
12. Övriga frågor: 
- Angelica har ringt lantmäteriet och fått kartor över fastigheten. 
- Björn Henriksson ringde, han som äger marken  som är till salu vid lekplatsen. Någon hade 
plockat bort hans skyltar, nu har vi vittnen på att det är NCC som tar ner dom. Angelica 
meddelar detta.  
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar? 
- 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  


