
 

 

Frustuna hembygdsförening 

Ringvägen 8  646 35 GNESTA 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Frustuna hembygdsförening i Gästgivaregården 

måndagen den 30 september 2019. 

Närvarande: Torgny Nilsson, Gunilla Pettersson, Anette Sjöberg, Gunilla Engström,  Sten Eriksson, Sven 

Leindahl, Margareta Elg och Anders Arman. 

 
§ 1 

Ordf öppnade mötet samt presenterade ett förslag till dagordning, vilket godkändes. 
§ 2 

Att justera dagen protokoll valdes Anders Arman.  

§ 3 

Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes. 
§ 4 

 

Rapporter. 

Ekonomi Punkten frångicks då kassören ej var närvarande. 

 

§ 5 

Program 

Lördagsträff 5/10 kl. 13.00. Krille Sandberg spelar egna melodier. Vi träffas 12.00 och kokar kaffe. Anette 

ordnar med inköp av fikabröd. Vi ordnar ett lotteri på någon av Tord Nygrens tavlor.  

 

Lördagsträffen den 9/11 behöver kanske flyttas. Nina Nu Wesemeyer och Anette Linnander vill gärna 

spela men kan inte den dagen. Sten pratar vidare med dem. 

 

§ 6 

Skrivelser/post 

Inga skrivelser hade kommit. 

§ 7 

Övriga frågor 

Margareta lämnade över originalteckningar av Tord Nygren som varit med i Frustunabygden till Sven. 

 

Valberedningen Torgny har bjudit in Håkan Ekstrand till nästa styrelsemöte. Gun Lundqvist har 

tillfrågats om hon vill vara med i valberedningen. 
 

Scenen behöver täckas inför vintern. Torgny ordnar plåtar som vi kan skruva för. 
 

Gästgivargården är nu städad. 
 

Margaret har anmält sig till en kurs om digitala berättelser som Sörmlands Hembygdsförbund ordnar. 

Anette följer också med. 
 

Sten presenterade ett förslag på preliminärt program inför nästa år, se bilaga. 
 

Skyltar Styrelsen ansvarar för att hålla koll på museets skyltar och se till att de är i gott skick. Alla kollar 

sina skyltar till nästa möte och rapporterar ev klotter eller annat till Sten. Fyra skyltar är bortplockade av 

kommunen. Bilaga: karta och fördelning av skyltar. 
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§ 8 

Nästa möte  

Tisdag 5 november 18.00. 

                                                                                   § 9 

Avslutning 

Som inget mer fanns att avhandla, tackade ordf för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

Gnesta som ovan. 

 

 

Gunilla Pettersson    Torgny Nilsson                            Anders Arman 

sekr      ordf    justerare 
 

 

 

 

 

 

 


