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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2016-05-30 
Protokoll nr 4/16 
 
Närvarande:   Anmäld frånvaro:   
Angelica Klavbäck  Curt Ohlsson 
Helena Persson  Christian Klavbäck 
Björn Tellestedt   
Kristina Ulfström 
Agneta Sundin 
 
1. Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll: Protokoll från styrelsemötet  
2016-04-11 justerat och lagt till handlingarna. 
 
4. Justerare valdes: Kristina Ulfström 
 
5. Ekonomin: 
a) Rapport från kassören: Beslutades att ordförande Angelica Klavbäck blir kassör. Då 
styrelsen inte hittat någon kassör, ansågs det bäst att ordförande tar på sig det uppdraget 
fram till nästa årsmöte.  
b) Övriga ekonomiska rapporter: 
- Idag har vi 59 betalande medlemmar.  
- Leif Ulfström tillfrågas som revisor. 
- På kontona finns: PG ca 9000 kr + 3000 kr som ska in på kontot. Byggkontot ca 32000 kr. 
 
6. Rapporter: 
a) Kommande aktiviteter:  
- 4/6 Garage Loppis, kl 10-14. Agneta har gjort inbjudningar och delat ut dem till alla som bor 
i Lästringe, hittills har bara 4 hushåll anmält sig. Angelica har gjort reklam skyltar och satt 
upp i Tystberga, Lästringe, vid dagis, Vagnhärad mfl. En annons är insatt i SN. Angelica 
påminner alla i facebook gruppen Lästringe.  
Cafét sköts av Helena, samma öppettider som Loppisen. Kristina ordnar med fikabröd. 
Angelica gör skyltar med pilar på. 
 
- 24/6 Midsommar, kl 13-16. Angelica och Kristina håller på att samla ihop folk som kan 
hjälpa till innan, under och efter midsommar. Hittills har vi fått ihop 4 personer som hjälper 
till innan, 7 personer som hjälper till på Midsommar och 4 personer som kan hjälpa till efter. 
Vi behöver fler folk under dagen. Vi fortsätter få tag i folk via facebook. Kristina ringer runt 
efter listan och ser om någon kan hjälpa till. 
 
Vi har fått ihop 6-7 personer som ska baka. Agneta kommer att ha ponnyridning för barnen.  
Vi behöver massor av priser, vi börjar leta sponsorer omgående. Kristina och Björn sköter 
inköp som vanligt. Angelica gör annonser och inbjudningar, dessa ska delas ut 2 veckor innan 
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Midsommar. Annons i SN ska in sista veckan.  
 
Angelica klipper gräsmattan och ser till att trimma, samt rensar ogräs, så att det är fint till 
Midsommar. Beslutades att alla går dit och rycker ogräs när man själv har tid. 
 
b) Studiefrämjandet: Fortfarande inga pengar och vi kommer förmodligen aldrig få några, 
därför tas denna punkt bort och byts ut mot ABF till nästa protokoll. 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 14/6. 
d) Övriga rapporter:  
- 22/4 Södermanlands Hembygdsförbunds Årsmöte. Kristina och Helena representerade 
Föreningen Lästringebygden. Ett trevligt möte med mycket folk och god mat. Man gick 
igenom större kommande händelser, såsom Hembygdens år, avtackningar m.m.  
- 24/4 Trivseldag. Ca 10-12 personer deltog.  
- 30/4 Valborg. Populärt firande som vanligt med mycket folk. Nästa år får vi köpa in fler 
facklor.  
- 5/5 Sopplunch. Ca 12 deltagare och den sista Sopplunchen för våren.  
 
7. Motioner: Inga inkomna motioner.  
  
8. PR/Info: Föreningen Lästringebygdens hemsida via hembygd.se har blivit uppdaterad 
kontinuerligt. 
 
9. Hemsidan: Hemsidan är uppdaterad senast 25 maj.   
 
10. Skrivelser In/Ut: 
- Årsskrift Råby-Rönö Hembygdsförening. 
- Scenkonst Sörmland 
- Sommar i Hembygden, där vi är med och gör reklam för Midsommar. 
- Anders Thorsson, uppdatering Fiberläget, finns att läsa på facebook. 
- Södermanlands Hembygdsförbund, Nyhetsbrev april. 
- Eva Andersson, Vänförening. 
 
11. Ombyggnaden av Lådan: 
- Ombyggnaden är igång, Jörgen och Christian har rivit entrén till dansbanan och byggt en ny. 
Önskas vita brädor runt om.  
- Vi inväntar vidare planer från Jörgen angående fortsatt renovering. 
 
12. Övriga frågor: 
- Curt tar hand om ABF, inlämning av annonser, kvitton och listor.  
 
13. Bordlagda ärenden: 
- Inger Ågren skulle prata med Magnus Ossiansson om Karin Karlsson om föreläsningar? 
- Bingokvällar till hösten. 
- Årshäfte för 2015. 
- Agneta frågar Patrizia som är fotograf om hon vill hjälpa oss att delta in Fototävlingen som 
Södermanlands Hembygdsförbund anordnar. 
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14. Nästa möte: Ordförande kallar till nästa möte via e-post. 
 
15. Mötets avslutande: Ordförande tackade för ett mycket trevligt styrelsemöte.  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ordf.    Sekreterare  
 
 
 
_____________________________ 
Justerare  


