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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna hembygdsförening.
Närvarande; Håkan Ekstrand, Sten Eriksson, Per Johansson, Tolle Nilsson, Annika Nilsson
och Gunilla Engström.

§ 1 Mötets öppnade
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet kl 17.00 och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Per Johansson.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Utskickad dagordning för mötet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Föregående mötes protokoll
Föregående mötets protokoll 2020-10-06 föredrogs av sekreteraren Gunilla Engström och
godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport
Då inte kassör Carl Landberg kunde närvara vid kvällens styrelsemöte, men hade skickat
med en kopia av hembygdsföreningens Ekonomiska rapport, Balans- och Resultatrapport för
oktober månad.
Föreningen har haft en hyresintäkt från Centern Gnesta på 375 kr samt betalat Gnesta
Kommun för vatten & avlopp på 341 kr samt ett skanner-program som Margareta Elg
behövde för att scanna in fotografier.
Totalt för året gör föreningen ett minusresultat på – 46 368 kr och detta är pga årets 
målning av fasader och fönster.
På grund av rådande omständigheter med Covid 19 har inte föreningen fått några inkomster
utav aktiviteter.
Uppdraget går till kassören att söka bidrag för kommande renoveringar.

§ 6 Skolmuseet
Styrelsen är överens om att skolmuseet ska var beläget på hembygdsgården i Gnesta. Sten
upplyser om att Nyköpings Hembygdsförening har lånat ett antal föremål sedan tidigare.
Möjligheten till att vår förening kan efterskänka dessa kommer att undersökas. En förteckning
över föremål som föreningen absolut måste ha kvar kommer att upprättas av utsedd grupp. En
plan kommer att upprättas efter årsskiftet över hur kostnadsbiten är och hur det ska se ut 
framledes.
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§ 7 Nya förslag på aktiviteter
Tidigare förslag på Bildvisningsaftnar är pausad.
Viktigt är dock att för att få möjlighet att ansöka om pengar till dessa är innan nyårets utgång.

§ 8 Underhåll mm på Hembygdsgården
En upprustning av fönstret på vänster sida av entrén behövs göras. Sten Eriksson och Gunilla
Engström tar fram förslag på Gnestamotiv som redovisas för styrelsen vid nästa styrelsemöte
den 1 december 2020.
Styrelsen tog beslut om att anta offerten från Layout o Dekor angående dekaler med
fotomotiv att sätta i fönstret, till en kostnad på 1499:- ex moms.
Då kan även tilläggas att vi antagit Daniel Westerbergs offert beträffande åtgärder på
gästgivargården innan målning, på 8900:- ink moms.

§ 9 Sponsorer
Eventuella sponsorer till föreningen undersöks med hjälp av Per Johansson och kommer i så
falla att deras firmanamn redovisas på en tavla.

§ 10 Nästa möte
Nästa styrelsemöte i december kommer att bli en julavslutning för styrelsens medlemmar
och möjligen kommer den att hållas på Gustavsvik café & restaurang i Gnesta. Ordförande
Håkan Ekstrand återkommer med besked.

§ 11 Övriga frågor
Önskemål från styrelsen är att rapporter från de olika arbetsgrupperna inom hembygdsgårdens
verksamhet skickas in.

Sten Eriksson tog upp frågan om program inför kommande årsmöte. Tillåter stadgarna digitalt
årsmöte?

Per Johansson tog upp frågan hur ska föreningen kunna få fler medlemmar? Medlemsantalet
är ungefär drygt 159 stycken. Kan en reklamskylt under infartsskyltarna till Gnesta uppmana
till ; ”Bli medlem i Hembygdsföreningen i Gnesta”. Vi försöker att använda dom befintliga 
info tavlorna för vårat budskap. Frågan kommer att diskuteras igen innan beslut.

Per redovisade offerter från olika byggnadsföretag inför beslut om målning & snickerier på
hembygdsgården. Beslut är att företaget Grenolu Måleri HB på 145 000 kr inkl moms
kommer att beviljas enligt deras offert.
Ordförande kommer att sända ett brev till de övriga företagen som inlämnat offerter och tacka
för deras deltagande. 
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Avlutning av mötet
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet kl 18.00.

Vid protokollet Justerare  Ordförande

Gunilla Engström Pelle Johansson Håkan Ekstrand
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