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Frustuna hembygdsförening 
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 
Datum 2020-09-01 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna hembygdsförening. 
Närvarande; Håkan Ekstrand, Per Johansson, Torgny Nilsson, Annika Nilsson, 
Sten Eriksson, Carl Landberg, Gunilla Pettersson och Gunilla Engström. 
 
§ 1  Mötets öppnande  
Mötet öppnades kl 18.00 av ordförande Håkan Ekstrand som hälsade deltagarna 
välkomna. 
 
§ 2  Val av justerare 
Att justera dagens protokoll valdes Torgny Nilsson. 
 
§ 3  Godkännande av dagordning 
Dagordningen för mötet godkändes. 
 
§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötets protokoll 2020-08-04 föredrogs av ordförande och 
godkändes av styrelsen. 
 
§ 5  Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport bil.1 redogjordes av tf kassör Carl Landberg. Summa av 
kassa och bank Utg.balans är under kontroll 132.361.14 kronor. 
 
§ 6  Skolmuseet 
Gunilla Pettersson från Smedsta var med och informerade om vad som hänt med 
inventarierna i skolmuseet. I lokalen hos Gnesta kommun där inventarierna 
tillfälligt är förvarade har det varit inbrott och en polisanmälan kommer att 
göras. 
 
Planeringen är att anordna ett ”mini museeum” av en skolsal på 1940-talet. Hela 
styrelsegruppen gick runt och tittade på alternativ var den skulle kunna 
inrymmas i Hembygdsgårdens byggnader. Beslut fattades att högra rummet i 
parstugan är ett bra alternativ till skolsal. 
 
Ordförande Håkan Ekstrand bokar tid med kulturansvarig Carina på Gnesta 
kommun för information om ovanstående, då kommer även Gunilla Pettersson 
och Carl Landberg att vara med. Tidsplan för inredningen av museet är att den 
ska vara klar till sommaren 2021. En skolgrupp bestående av; Gunilla Pettersson 
(sammankallande), Sten Eriksson och Torgny Nilsson beslutades. 
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§ 7  Nya aktiviteter 
En grupp bestående av Carl Landberg, Britt Karlsson och Per Johansson 
fortsätter att ”spåna” om kommande aktiviteter vid Hembygdsgården år 2021.  
 
§ 8  Nästa möte 
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 6 oktober kl 18 i Frustuna 
hembygdsgård. 
 
§ 9  Övriga frågor 
Sekreterare Gunilla Engström informerade styrelsen om att det stora getingboet 
som fanns i taket i ett utav uthusen togs bort den 27 augusti. Då föreningen har 
avtal med Sveriges Hembygdsförbund Nomor tillkallades en representant från 
dom som tog bort getingboet. Saneringsavtal skadedjur med fullvärdes-
försäkrade kategori i byggnader ingår och det är ingen självrisk att betala. 
 
Annika och Tolle Nilsson har städat nederdelen av Hembygdsgårdens 
huvudbyggnad. Beslut togs om att behov av inköp av ny gångmatta krävs. Tolle 
ombesörjer detta. 
 
Beslut om inköp av en märkapparat togs, bl a till att inventarierna i köket behövs 
märkas upp var dom ska stå, detta för att underlätta för alla och även för 
personer vid uthyrning av Hembygdsgården. 
 
Nya ansvariga för hembygdsgårdens affär kommer att vara Annika Nilsson och 
Nicoleta Kounis. 
 
Fönstret till vänster om trappan in till Hembygdsgården kommer att göras om 
och bytas ut, då det är i ett dåligt skick. Pelle Johansson och Håkan Ekstrand 
ansvarar för det. 
 
Önskemål om att de sammankallande i de olika grupperna; Programgruppen, 
Skolgruppen, Butiksgruppen, Kulturminnesgruppen, Gårdsgruppen, 
Museegruppen och Mediagruppen framfördes för att ha en gemensam träff. 
Tolle mailar till Håkan om namn och tel- respektive mailadresser. 
 
Kassören Carl Landberg har lagt upp en G.mail fil, som är klar att användas. 
 
§ 11 Avslutning 
Mötet avslutades kl 19.10 med att ordförande Håkan Ekstrand tackade för visat 
engagemang och intresse. 
 
 
Vid protokollet Justerare  Ordförande 
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Gunilla Engström Torgny Nilsson Håkan Ekstrand 
 
 
 
  


