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Styrelsemöte - Föreningen Lästringebygden 
2018-05-29 
Protokoll nr 4/18 
 
Närvarande:    
Caroline Rydell   
Ingrid Bergentoft 
Tiina Agerstig 
Angelica Klavbäck 
Jörgen Håkansson 
Thomas Sjögren 
Helena Persson 
 
Anmäld frånvaro:      
Karin Nyström 
Kristin Lagzda Haapanen  
Curt Ohlsson  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning  
Det fanns ingen dagordning till detta möte. 
 
3. Genomgång och justering av föregående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll.  
 
4. Justerare valdes  
Helena Persson valdes till justerare. 
 
5. Ekonomin 
a) Rapport från kassören 
Plusgirokonto företag: 11696,43 kr 
Sparkonto företag: 0 kr  
Kontanter: 3148 kr 
Swish och kontanter på valborg: 980 kr + 1144 kr = 2124 kr 
 
b) Övriga ekonomiska rapporter 
Antal medlemmar: 70 stycken (37 huvudmedlemmar). 
 
Caroline har skickat in ansökan om att föreningen inte ska behöva deklarera. 
 
Inköp som rör renoveringen av ramp vid entrén och tak med staket över luckan i köket 
hittills 9840 kr. Rampen vid entrén är klar, på måndag fortsätter de med taket över 
serveringsluckan i köket, allt beräknas bli klart till Midsommar. 
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Jörgen behöver 1000 kr till att renovera ute borden, beslutades att lägga undan 1000 kr till 
ute borden.  
 
Föreningen har fått en faktura på 300 kr för deltagande på Södermanlands 
Hembygdsförbunds årsmöte. Curt skulle närvara men avbokade. Trots detta har vi fått en 
faktura, Caroline tar kontakt med förbundet. 
 
Verksamhetsbidrag för 2019/2020 är inskickad, beslut tas i december 2018.  
 
Vattenmätaren på Lådan, Jörgen tar kontakt med Nyköpings Vatten och frågar om 
vattenmätare på Lådan. 
 
Föreningen behöver fortfarande en del renoveringspengar, Angelica tar och kollar upp 
möjligheten att få bidrag från Landsbygdsmiljonen och Caroline om vi kan få något mer från 
Nyköpings Kommun.  
 
6. Rapporter 
a) Aktiviteter 
Avklarade aktiviteter  
Inga aktiviteter sedan förra mötet. 
 
Kommande aktiviteter 
Midsommar 
Caféet – tar Jerry och Clas hand om. Vi pratade om priserna och höjer priserna en aning då vi 
är väldigt billiga jämfört med andra. Vi kommer att sälja korv med bröd separat, förslag på 
att ställa upp kaffe termosar ute, att folk betalar och sedan fyller på kaffe själva. För att 
minska på kön så mycket som möjligt.  
 
Fiskdamm – Saga sköter det. 100 påsar kommer att köpas in.  
 
Hästridning – Cecilia Jodjorden kommer med sin häst.  
 
Porslin – vi har så det räcker.  
 
Pistolskytte – Christian fixar luftpistol och ammunition.  
 
Klä midsommarstång samt dans, dragkamp och säckhoppning – tar Curt och Eva hand om.  
 
Chokladhjul och pilkastning – vi behöver fler vinster. 
 
Lotteri – vi behöver vinster. Vi har hittills totalt 9 sponsorer, både företag och 
privatpersoner. Detta räcker dock inte på långa vägar, vi behöver få fler.  
Vi kommer att ha fyra lotterier i år. 
 
Parkering – vi har ont om parkeringsplatser. Förslag på att vi sätter upp skyltar runt kvarteret 
in och ut fart, samt att vi ber folk parkera på en sida av gatan så att man kommer ut. 
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Angelica tar fram skyltar. Helena frågar Karin och Curt om vi kan hänvisa till att folk kan 
parkera på deras gata också. 
 
Räkna antal besökare – vi sätter upp en skylt och ber folk att själva klicka in sig på räknaren. 
Angelica gör skylt. 
 
Annons – Angelica har satt upp A3 annonser, bara Vagnhärad kvar. Ingrid delar ut 
inbjudningar i byn och runt om.  
 
Ingrid, Helena, Caroline och Angelica kan baka.  
 
Jörgen ordnar fler hyllor i lotteriboden. 
 
Sponsorer – samtliga behöver jaga sponsorer till vinster.  
Jörgen kollar med Järna Trä. 
Helena kollar med Arken Zoo. 
Tomas kollar med Presto. 
Angelica har frågat flertalet och inväntar svar. 
 
Vi har fått tag i folk som kan arbeta på midsommar, vore kanon om fler hjälper till, men nu 
klarar vi oss.  
 
Vi träffas den 21/6 kl 18:00 på Lådan för genomgång och förberedelser inför Midsommar. 
Angelica lägger upp detta på facebook.  
 
Caroline sätter in en annons i SN. 
 
b) ABF 
Inget att rapportera. 
 
c) Folkets Hus är uthyrt följande datum: 
 
Kalender 2018 
Datum & Aktivitet: Tider: Vem ansvarar för planering: 
8/2 – Sopplunch 12:00  
8/3 – Sopplunch 12:00 Björn 
11/3 – UTHYRT Heldag Angelica 
17/3 – UTHYRT Heldag Inger Ågren 
18/3 – Årsmöte 15:00  
22/4 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
29/4 - UTHYRT 10-12 Vägföreningen Lästringe 
30/4 - Valborg 20:15  
3/5 – Sopplunch 12:00  
12/6 – UTHYRT Heldag Per Evander (Tystberga Pensionärer) 
22/6 – Midsommar 13:00-16:00  
4/8 - Kräftskiva 19:00  
4/10 – Sopplunch 12:00  
7/10 – Trivseldag 10:00-14:00 Alla 
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1/11 – Sopplunch 12:00  
8/12 – Jullunch 12:00  

 
Studiecirklar 
Dag: Tid: Ansvarig: 
Ons - Boule 18:00  
Tor – Yoga 18:00 Kristina Ulfström – 0156-30006 
Tor – Stickcafé 19:00 Inge Ågren – 0156-31075 
Tor – Silverhantverk 19:00 Curt Ohlsson – 070-2145142 
Sön – Les Strings repar 15:00 Curt Ohlsson – 070-2145142 

 
7. Motioner 
Inga inkomna motioner. 
 
8. PR/Info 
Hemsidorna är uppdaterade. 
Angelica kollar upp om man kan få in en kalender på hemsidan. 
 
9. Skrivelser in/ut 
Södermanlands Hembygdsförbund – Evenemangsguiden.  
 
10. Ombyggnaden av Lådan 
Handikapprampen vid huvudingången är klar, på måndag kommer de att fortsätta med taket 
över cafédelen. Jörgen kommer även att bygga fler hyllor i lotteriboden. 
 
Inga svar om att fler vill ingå i byggkommittén.  
 
11. Övriga frågor 

Ingrid har köpt in allt som stod på listan i köket. 

Gamla gräsklipparen ska säljas. Angelica har ev. en köpare på gång och tar kontakt med 
honom igen.  

Helena rensar frysen innan Midsommar.  

12. Bordlagda ärenden 
 
 
13. Nästa möte 
Angelica kallar till nästa möte. 
 
14. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett mycket trevligt möte. 
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____________________________  _____________________________ 
Angelica Klavbäck   Angelica Klavbäck 
Ordförande    Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Helena Persson 
Justerare  


