
Frustuna hembygdsförening
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta
Org nr: 819000-6224

Datum 2020-10-06

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna hembygdsförening.
Närvarande ; Håkan Ekstrand, Carl Landberg, Sten Eriksson, Margareta Elg, 
Gunilla Engström, Per Johansson och Gunilla Pettersson.

§ 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 Margareta Elg.

§ 3 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes efter ett tillägg av rubrik: Ny mall för 
rapport till Swedbank.

§ 4  Föregående mötes protokoll
Föregående mötets protokoll 2020-09-01 föredrogs av sekreteraren och 
godkändes av styrelsen och lades till handlingarna.

§ 5  Ekonomisk rapport
Ekonomisk rapport bil 1 redogjordes av kassören och lades till handlingarna.

§ 6  Ny mall för rapport till Swedbank
Styrelsen beslutade att utse ;

Håkan Ekstrand 590725-1630
Gunilla Engström 501201-1663
Carl Landberg 780406-0635

Frustuna Hembygdsföreing - Ringvägen 8 646 35 Gnesta – www.hembygd.se/frustuna



Eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: var för sig
i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att 
företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighetsadminist-
ratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank. Styrelsen verifierar det
befintliga beslutet.

§ 7  Skolmuseet, fortsatt diskussion och eventuella aktiviteter kring detta
Parstugan vid hembygdsgården bör vara intakt som den nu är. Skolmuseet får 
vila tills vidare och utrustningen förvaras ytterligare en tid på annan plats. 
Möjligen kan tillfälligtvis skolmuseet inrymmas i parstugan efter viss 
omflyttning. Vidare diskuterades om en Ryggåsstuga skulle kunna byggas 
framledes, eller om man kan hitta en lämplig byggnad att flytta till 
hembygdsgården och som stämmer överens med befintliga byggnader där. 
Skolmuseet kommer att diskuteras igen och tidplanen för det är fram till Påsk.

§ 8  Nya förslag på aktiviteter
Margareta Elg föreslog att från Hembygdsföreningens bildarkiv ta fram bilder 
och arrangera bildvisningsaftnar. Aktivitetsstöd går att söka för det under 
oktober månad från Gnesta kommun. Håkan och Carl ombesörjer att en ansökan
skrivs.

§ 9  Underhåll på Hembygdsgården
Taken på hembygdsgården har tätats och en del nya takpannor har lagts på.

§ 10  Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 3 november kl 18 i Frustuna 
hembygdsgård.

§ 11  Övriga frågor
Sten tog upp frågan om museigruppens varande i att dokumentera föremål i 
föreningen. Gruppen består utav Sven Leindahl, Kerstin Sörblad och eventuellt 
Hans Isenius. Samtliga sitter kvar till nästa årsmöte.
Sven Leindahl har fotografiska bilder i ett fotoarkiv i Björken i Gnesta. 
Ordförande kommer att träffa gruppen under vecka 41.
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Margareta framförde önskemål om att museigruppen vill ha förstärkning för att 
orka med arbetet. Styrelsen undersöker eventuellt förslag på namn som kan och 
vill förstärka museigruppen.
Margareta redogjorde om sitt arbete med att lägga delar av föreningens bidarkiv 
på hemsidan.

Mötet diskuterade inkomna offerter för målning och snickeriarbeten som måste 
göras på hembygdsgården. Beslut kommer att fattas vid nästa månadsmöte. Per 
Johansson håller i kontakten med berörda entreprenörer. Vidare kommer Pelle 
att undersöka om det går att söka bidrag för reparationerna genom 
Södermanlands museum. Eventuellt kan ett extra driftbidrag sökas av Gnesta 
kommun.

Beslut togs om att köpa in Märkmaskin Dymo Letratag från Bokhandeln i 
Gnesta.

Till nästa månadsmöte kommer Nicoleta Kounis att bjudas in som adjungerande 
medlem i styrelsen.

§ 12  Avslutning
Mötet avslutades kl 19.45 med att ordförande Håkan Ekstrand tackade för visat 
intresse.

Vid protokollet Justerare             Ordförande

Gunilla Engström Margareta Elg        Håkan Ekstrand
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