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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2021-03-24 
Protokoll nr 1/21 – Lådan 
 
 
Närvarande:    
Angelica Klavbäck 
Cecilia Lindström 
Kristine Lagzda Haapanen 
Monika Valanciene 
 
Anmäld frånvaro:      
Karin Nyström 
Kristina Ulfström 
Curt Ohlsson 
Caroline Rydell 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
Cecilia Lindström valdes till mötets sekreterare 
 
2. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll.  
 
4. Justerare valdes  
Kristine Lagzda Haapanen valdes till justerare. 
 
5. Ekonomin 
a) Rapport från kassören 
Plusgirokonto företag: 50.314 kr. 
Sparkonto företag (byggkonto): 0 kr.  
Kontantkassa: 3.986 kr.  
 
b) Övriga ekonomiska rapporter 
Medlemmar: 27 inbetalningar. 
Inbetalningskort för medlemsavgifter är utdelade. 
För att veta hur många inbetalningen avser (familj/hushåll) så kan vi föreslå att man 
skriver 2v+3b (två vuxna och tre barn) vid inbetalningen. Alternativt så mailar man in 
namnen på medlemmarna. 
 
6. Rapporter 
a) Aktiviteter 
 
Avklarade aktiviteter  
Inga aktiviteter att rapportera. 
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Kommande aktiviteter 
Trivseldag 18/4 
Klockan 10:00. Endast utomhusaktiviteter. En lista på vad som behöver göras vore 
bra då det underlättar för de som inte varit med tidigare. Vem gör listan? Grillen 
kommer att tändas och korv och bröd serveras så var och en kan tillaga sin egen 
korv. Angelica fixar utskick och Cecilia inköp. 
 
Valborg 30/4 
Diskuterades möjlighet att göra någon typ av aktivitet tex ett fackeltåg med behörigt 
avstånd genom byn. Fortsatt diskussion i gruppen. 
 
Årsmöte 23/5 
Tid: kl 10:00 på dansbanan 
Curt Ohlsson kommer att vara mötets ordförande. 
Valberedningen kommer att knacka dörr i mitten av april. 
Kallelse är utdelad. 
 
Loppis 29/5 
Tid: kl 10:00 utomhus. Förslag att varje deltagare arrangerar sina egna bord vid den 
egna fastigheten. Föreningen står för marknadsföring. 
 
b) ABF 
Studiecirklar: 
Core Onsdagar 18:30-18:30  börjar 31/3 
Yoga Torsdagar 18:00 börjar 15/4 
 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 
Vid mötet hade vi inte tillgång till eventuella bokningar. 
 
7. Motioner 
Inga inkomna motioner. 
 
8. PR/Info/Hemsida/Facebook 
Angelica uppdaterade hemsidan 13/2  
 
9. Skrivelser in/ut 
- Fynd i våtmarker – Lades ut på Facebook för att informera. 
- Sörmländska uttryck – Lades ut på Facebook för att informera. 
- Protokoll från Lantmäteriet – Avstyckning berörande Bälinge-Oppeby 1:9 och 
anläggningsbeslut (D17936). 
 
10. Ombyggnaden av Lådan 
Så lite som möjligt ska genomföras då vi inte vet hur intäktssidan kommer att se ut. 
 
Hängränna (mot järnvägen) är den fixad? Angelica kollar upp detta. 
 
11. Övriga frågor 
Årsmöte Sörmlands Hembygdsförbund 24/4 kl 10-12 digitalt. Curt deltar. Om någon 
annan vill delta så går det bra också. Anmälan sker till 
jennie.fornedal@regionsormland.se 

mailto:jennie.fornedal@regionsormland.se
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Frågan kom upp vem som ansvarar för den nya lekplatsen. Det är Nyköpings 
kommun som har anlagt och bekostat den. Belysning efterlystes och avspärrning av 
sandområdet fanns som önskemål. Man får kontakta kommunen själv.  
 
12. Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden.  
 
13. Nästa möte 
Ej fastställt. 
 
14. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte. 
 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Angelica Klavbäck   Cecilia Lindström 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Kristine Lagzda Haapanen 
Justerare  


