Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden
2020-05-26
Protokoll nr 4/20 – utomhus vid Lådan
Närvarande:
Angelica Klavbäck
Cecilia Lindström
Karin Nyström
Björn Adamsson
Kristina Ulfström
Curt Ohlsson
Kristine Lagzda Haapanen
Anmäld frånvaro:
Caroline Rydell
Monika Valanciene
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Genomgång och justering av föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
4. Justerare valdes
Cecilia Lindström valdes till justerare.
5. Ekonomin
a) Rapport från kassören
Plusgirokonto företag: 12 025,69 kr.
Sparkonto företag (byggkonto): 0 kr.
Kontantkassa: 3 155 kr.
b) Övriga ekonomiska rapporter
Medlemsintäkter:
Enskild 110 kr: 36 stycken.
Familj 200 kr: ca 80 stycken.
Bidrag från Valborg från våra medlemmar: 540 kr.
Caroline har sökt bidrag för tillfälliga behov hos Nyköpings kommun. Vi avvaktar
besked.
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6. Rapporter
a) Aktiviteter
Avklarade aktiviteter
Trivseldagen
Det gick smidigt och snabbt. Vi serverade ingen korv och fika på grund av Corona.
Kommande aktiviteter
Midsommar
Vi ställer in midsommarfirandet på grund av Corona. Detta gör att föreningen missar
intäkter. Vi kommer att gå ut på Facebook bland annat och be om bidrag.
b) ABF
500 kr kommer från ABF för Les Strings var tionde vecka.
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum:
Lådan är inte uthyrd tills vidare, på grund av Corona.
Studiecirklar
Alla studiecirklar är inställda tills vidare, på grund av Corona.
7. Motioner
Inga inkomna motioner.
8. PR/Info/Hemsida/Facebook
Angelica uppdaterar löpande.
9. Skrivelser in/ut
Inga skrivelser.
10. Ombyggnaden av Lådan
Björn och Jörgen kommer att bygga en bod till gräsklipparen. Materialet är gåvor från
Lästringebor.
Hängränna behöver sättas upp. Hängränna finns redan.
11. Övriga frågor
Hur ska vi rädda lådan?
Björn ringer renhållningen och frågar om vi kan göra uppehåll på sophämtningen.
Björn har stängt av värmen på Lådan.
Les Strings bidrar med en musikvideo (om Lästringe) som vi kan använda till PR.
Vi lägger upp en text på Facebook samt delar ut lappar i brevlådorna, där vi ber om
bidrag. Karin skriver ihop en text och Angelica gör en bakgrund. Cecilia skriver ut på
papper och Kristina delar ut i brevlådorna. Karin och Angelica lägger ut på Facebook.
Styrelsen ser till att dela inlägget, så att det når ut till fler.
Curt går runt och säljer lotter. Vinst: Gästabudsbiljetter.
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Kristine lägger upp information på Facebook om boulekvällar.
Sagas sommarcafé kommer att öppna efter skolavslutningen.
Caroline, kan du göra en ekonomisk plan för resten av verksamhetsåret? En
uppskattning hur mycket pengar föreningen behöver få in för att gå runt.
12. Bordlagda ärenden
Inga bordlagda ärenden.
13. Nästa möte
I slutet på augusti. Angelica kallar.
14. Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte.

____________________________
Angelica Klavbäck
Ordförande

___________________________
Karin Nyström
Sekreterare

_____________________________
Cecilia Lindström
Justerare
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