Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2016-04-11
Protokoll nr 3/16

Närvarande:
Angelica Klavbäck
Helena Persson
Björn Tellestedt
Kristina Ulfström
Agneta Sundin

Anmäld frånvaro:
Curt Ohlsson
Christian Klavbäck

1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet
2016-01-06 och 2016-03-13 justerat och lagt till handlingarna. Inväntar justering av
årsmötesprotokollet.
4. Justerare valdes: Björn Tellestedt
5. Ekonomin:
a) Rapport från kassören:
b) Övriga ekonomiska rapporter:
- Idag har vi 17 betalande medlemmar. Angelica gör iordning inbetalningskort och skickar
över dem till Kristina för utdelning. Detta skulle skett innan årsmötet, men det glömdes bort.
- Vi saknar fortfarande en kassör, Angelica frågar Anders igen annars tar Angelica över kassör
biten till vi hittar en. Angelica, Agneta och Kristina frågar runt i byn, samt frågar på facebook
och hemsidan.
- Föreningen saknar också två revisorer. Vi annonserar på facebook och hemsidan.
- Posten kommer gå till tidigare kassören Anders så länge, tills vi hittar en ny kassör.
6. Rapporter:
a) Kommande aktiviteter:
- 24/4 Trivseldag, kl 10-14. Föreningen bjuder på grillkorv och dryck. Björn och Kristina köper
in det som behövs. Angelica har gjort inbjudningar som redan ligger på hemsidan. Kristina
delar ut i alla postlådor. På trivseldagen ska vi bland annat riva entrén till dansbanan.
- 30/4 Valborg kl 20:15. Vi möts vid fotbollsplanen som vanligt för att gemensamt gå
fackeltåg till Lådan. Johan har redan ordnat med brasan. Angelica har gjort inbjudningar som
redan finns på hemsidan. Kristina delar ut dem i postlådorna. Angelica ber Christian att ta
med vattenslangen. Björn och Kristina köper in det vi ska sälja. Angelica beställer facklor.
Björn frågar Jerry om han vill sälja facklor.
- 5/5 Sopplunch. Inger och Kristina tar hand om den.
- 28/5 Garage Loppis. Agneta planerar detta. Loppisen kommer att vara hemma hos den som
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vill vara med, precis som året innan. Agneta sätter in annons och tar fram en karta.
Planeringen måste vara igång till den 1 maj, så att alla som vill hinner anmäla sig. Café på
Lådan. Kostnad 20 kr per hushåll.
- 24/6 Midsommar. Alla i styrelsen ombeds att fråga efter sponsorer. Agneta kommer att ha
ponnyridning.
b) Studiefrämjandet: Fortfarande inga pengar och vi har inte hört av stf alls.
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 14/6.
d) Övriga rapporter:
- 20/1 Filmvisning, ca 4 deltagare.
- 27/1 Berättarkväll med Bernt Johansson. En mycket populär berättarkväll, 24 deltagare. Vi
tackar Bernt för att han ville dela med sig av sina minnen om Lästringe.
- 4/2 Sopplunch. Trevlig Sopplunch med många deltagare.
- 24/2 Filmvisning. Få deltagare.
- 3/3 Sopplunch.
- 13/3 Årsmötet. Ett trevligt och väl genomfört årsmöte, men tyvärr är det få som engagerar
sig. Vi hoppas på bättre uppslutning nästa år då fler nyinflyttade visar sig vara intresserade
av vårt arbete.
- 18/3 Trivselkväll. Les Strings spelade för oss. Mycket uppskattad spelning.
- 23/3 Filmvisning.
- 7/4 Sopplunch. En mycket trevlig sopplunch med bra uppslutning ca.14 deltagare.
7. Motioner: Inga inkomna motioner.
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad
kontinuerligt.
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad senast 5 april.
10. Skrivelser In/Ut:
- Bygd och Natur 1/2016.
- Dymlingen 1/2016.
- Fotograf Kjell Moum.
- Södermanlands Museum, Kulturarvsforum 2016.
- Södermanlands Hembygdsförbund, Medlemsbrev .
- Händer i hembygdsföreningen, fototävling senast 15 maj.
- Tora Åsling, frågor gällande landskapet som berörs av Ostlänken.
- Anna Öhrner, nominera till kommunens stipendier.
- Lars Persson, sommarverksamhet.
- Kommunbygderåd Nyköping, Nyhetsbrev.
- Sveriges Hembygdsförbund, Nyhetsbrev februari.
- Jennie Fornedal, medlemsrapportering.
- Tyge Mölgård, Brev om vägen. Tyges brev godkändes och Angelica postar det till
Trafikverket omgående.

Sida 2 av 3

11. Ombyggnaden av Lådan:
- Beslutades att Jörgen Håkansson är ansvarig för planeringen av renoveringen och att han
får köpa in material, samt begära in offerter till detta.
- Jörgen kollar upp om vi behöver bygglov för att bygga en ny entré.
- Beslutades att vi ska bygga tak över köksingången och serveringsluckan, så att det täcker
hela altanen. Jörgen tar in offert på detta.
- På trivseldagen ska vi riva entrén till dansbanan. Jörgen ser till att köpa in material till att
bygga nytt så fort som möjligt.
- Jörgen pratar med Curre målare och bestämmer en vecka när Curre kan måla dansbanan.
Innan detta kan ske, måste vi få ihop tillräckligt med folk som kan hjälpa oss att förbereda
innetaket för målning. Vi inväntar vecka och datum från Jörgen.
12. Övriga frågor:
- Kristina ringer runt till alla som kan tänka sig att hjälpa till på våra aktiviteter. Valborg och
Midsommar är mest aktuellt.
- Helena och Kristina har anmält sig till Södermanlands Hembygdsförbunds årsmöte den
23/4, i år skickar vi två representanter från vår förening.
- Agneta frågar Patrizia som är fotograf om hon vill hjälpa oss att delta in Fototävlingen som
Södermanlands Hembygdsförbund anordnar.
- Angelica ska rapportera in antalet medlemmar och den nya styrelsen till
hembygdsförbundet, samt till kommunen.
- Hjärtstartare, Angelica har tagit reda på vad en hjärtstartare kostar. En hjärtstartare kostar
runt 17000 kr. Det finns olika alternativ, kurs 1-4 personer 3000 kr ex moms, samt
hjärtstartare 14000 kr ex moms. Björn frågar sin dotter vart hon hade hittat den billigare
varianten. Kommunen ger inga bidrag till detta tyvärr.
- Föreningen funderade på att nominera oss till ”Årets hembygdsförbund”, vi beslutade att
inte göra det i år.
13. Bordlagda ärenden:
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar?
- Bingokvällar till hösten.
- Årshäfte för 2015.
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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