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Frustuna hembygdsförening 

Ringvägen 8,  646 35 Gnesta 

Datum 2020-08-04 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna hembygdsförening. 

 

Närvarande; Håkan Ekstrand, Sten Eriksson, Britt Karlsson, Torgny Nilsson, 

Annica Nilsson, Margareta Elg, Carl Landberg och Gunilla Engström. 

 

§ 1 

Mötet öppnades kl 18.00 av ordförande Håkan Ekstrand som hälsade 

deltagarna välkomna. 

 

§ 2 

Till att justera dagens protokoll valdes Sten Eriksson. 

 

§ 3 

Dagordningen för mötet godkändes. Ett påpekande var att kallelsen även ska 

skickas till samordnare i arbetsgrupperna. 

 

§ 4 

Föregående mötes protokoll 2020-06-02 upplästes av sekreteraren Gunilla 

Engström och godkändes. Därefter läggs alla protokoll ut på föreningens 

hemsida. 

 

§ 5 

Ekonomisk rapport redogjordes av Carl Landberg. Se bilaga 1. 

Resultat- och Balansrapport – Ekonomi   

  Bankkonto  106 420,44  

  Företagskonto   23 059,20  

  Kassa         706,42          

  

Dags datum är tillgångarna 130 186,06. Ytterligare ekonomisk komplettering 

kommer att ske efter redovisningen av genomförda Trivselträffar under 

sommaren. 
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§ 6 

Beslut om ny firmatecknare togs. Att istället för tidigare kassör Ulf Dahlberg 

kommer nu att vara Carl Landberg 780406-0635 samt sedan tidigare 

ordförande Håkan Ekstrand 590725-1630 att teckna föreningen/firman var för 

sig på föreningens två konton,  

 

§ 7 

Aktiviteter under sommaren kommer att vara 10 stycken Trivselträffar 

lördagar och söndagar mellan kl 13 – 15 på hembygdsgården. Start 13-14 juni, 

21 juni, 27-28 juni, 4-5 juli, 11-12 juli. 18-19 juli, 25-26 juli, 1-2 augusti, 8-9 

augusti samt 15-16 augusti. Då dukas det upp till kaffe med bröd och vid flera 

tillfällen med musikunderhållning. Carl Landberg gör en sammanställning utav 

besöksantal på Trivselträffarna som delges Gnesta kommun. 

 

Ordförande framförde sitt varma tack till Annica Nilsson och Ulla-Karin 

Ekstrand som bakat bröd till Trivselträffarna. 

Besluts togs om att de av musikunderhållarna som vill ha reseersättning kan få 

det med 300 kronor.  

Britt Karlsson redogjorde för det ekonomiska under Hembygdsveckan i juli. 

 

§ 8 

Skötsel av hembygdsgården diskuterades. Håkan Ekstrand kommer att åtgärda 

visst underhåll av tegelpannor mm. Husansvarig för Gästgivargården är Torgny 

och Annica Nilsson som ingår i fastighets- och gårdsgruppen i 

hembygdsföreningen. Per Johansson kommer att vara en utav deltagarna när det 

gäller kommande skötsel och eventuell målning och intagande av offerter för 

uppmålning av Gästgivargården. 

 

§ 9 

Skötsel av Sörmlands museums skyltar som visar Gnestas historia i text och 

bild fortgår. Rapportering av eventuell skadegörelse meddelas till Sten Eriksson. 

 

§ 10 

Nya förslag på aktiviteter för kommande år diskuterades. Carl Landberg är 

sammankallande i gruppen där även Britt Karlsson ingår. En eventuell möjlighet 

till sponsring undersöks inför hembygdsdagarna. 

Inriktningen är att få ett bra register över alla föremål som finns lagrade på 

hembygdsföreningen. 
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§ 11 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 1 september på 

hembygdsgården. 

 

§ 12 

Övriga frågor. 

Hembygdsgårdens ”lilla butik” som Birgit Westerberg har tagit hand om, finns 

nu en ny föreningsmedlem Anna-Karin Hellberg som är intresserad och kan 

tänka sig att hjälpa till med verksamheten. Margareta Elg har kontakt med båda 

dessa kvinnor och återkommer med rapport. 

 

Britt Karlsson håller även fortsättningsvis i att ta emot bokningar utav 

hembygdsgården på tel.nr 070-5885448. 

 

Den 22 augusti kl 10 ska tälten tagas ned på hembygdsgården. Tolle frågar om 

hjälp till detta. 

 

Den 1 september kl 18 bjuds Gnesta Vattentornsförening in till att diskutera 

gemensamt samarbete framöver. 

 

§ 13 

Avslutning. 

Mötet avslutades 19.25. 

 

 

Vid protokollet  Justerare  Ordförande 

 

 

Gunilla Engström  Sten Eriksson Håkan Ekstrand 
 
 


