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Protokoll fört vid styrelsemöte Tisdagen den 12 januari kl 18.00, med Frustuna 
hembygdsförening.

Närvarande; Håkan Ekstrand, Annika och Torgny Nilsson, Carl Landberg, Margareta Elg och 
Gunilla Engström.

§ 1  Mötets öppnande
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade det Digitala mötet via Teams kl 18.05 och hälsade de 
närvarande välkomna.

§ 2  Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Annika Nilsson.

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

§  4  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll 2020-11-03 föredrogs av sekreterare Gunilla Engström och 
godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

§  5.a  Ekonomisk rapport, årsbokslut
Kassör Carl Landberg redogjorde för hembygdsföreningens Ekonomiska rapport samt Balans-
och Resultatrapport för perioden 2020-11-01—2020-12-31. Bilaga 1och 2. Ett underskott på 
ca 55.000 kr finns i föreningen enligt kassören, därav kan inte underhållsmålning beställas 
ännu.

§ 5.b  Rapporter från arbetsgrupperna
Ordförande eftersökte rapporter från arbetsgrupperna. Tolle gör en sammanfattning från 
Gårdsgruppen.
Margareta upplyser om att 800 bilder är inlagda i Bildarkivet och att originalet inte är flyttat 
från något annat brevoriginal.

Annika är fortsatt butiksansvarig för hembygdsföreningen.

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



§ 6  Pandemin, status vad gör vi, Årsmöte
Tänk vilket år det blev. Ingen kunde väl drömt om pandemier och restriktioner sedan 
föregående år och fortfarande när vi gick in i detta år. Men så blev det och det är bara att 
anpassa sig.

Vi har också inom ramarna för restriktionerna genomfört flera aktiviteter. Vi i föreningen 
kommer igång igen så snart det blir möjligt. Glädjande är också att vaccinationerna kommit 
igång. 

Valberedningen för kommande årsmöte svarar Tolle för. Vad styrelsen vet är att Anette 
Sjöberg och Ulf Dahlberg vill avgå från sina uppdrag i styrelsen.

Styrelsen beslutade att flytta fram Årsmötet till andra kvartalet, så att fler medlemmar kan ha 
möjlighet att komma då. Datum för årsmötet kommer att bestämmas på styrelsemötet i 
februari 2021.

Ordförande kommer att tillsammans med styrelsen skicka ut en inbjudan till kommande 
årsmöte.

§ 7  Skolmuseet 
Fortsatta diskussioner om hur föreningen går vidare med det kommande skolmuseét. 
Ordförande Håkan och Pelle har haft kontakt med pastoratet för eventuell sponsring och även 
med  Länsmuseet. En kalkyl samt ritning kommer att upprättas för detta ändamål.

§ 8  Nya förslag på aktiviteter, Bildvisninga mm
Bildvisningen är pausad. Föreningen väntar på att restriktionerna släpps.

Registreringsarbetet med bilder har nu nått ca 800 bilder. Det återstår en hel del arbete med att
strukturera registren. Margareta har gjort indelningar som naturligtvis går att ändra om så 
behövs.. Det var mest för att underlätta att söka efter foton så att de inte hamnade på flera 
ställen.

§  9  Underhåll på Hembygdsgården
För att klara av underhållsmålning utav Hembygdsgården, måste först föreningen söka bidrag 
genom Gnesta kommun. Vår kassör Calle ombesörjer detta.

Ordförande har skickat tackkort till entreprenörer som lämnat offert på underhållsarbeten på 
gästgivaregården. 

Fönstret vid entrén kommer att förses med bilder från hembygden. Sten och Gunilla E har 
uppdraget att ta fram foton till styrelsen för ett beslut.
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§  10 Sponsorer 
Ordförande Håkan och Pelle undersöker möjligheterna att knyta upp sponsorer för kommande
underhålls och byggprojekt vid hembygdsgården.

§ 11  Nästa möte
Nästa möte, även det kommer att hållas digitalt via Teams, tisdagen den 2 februari kl 18.

§  12  Övriga frågor
En enkät inkommit från Södermanlands Hembygdsförbund angående förfrågan om hur 
föreningen arbetar. Ordförande Håkan och sekreteraren Gunilla E kommer att gemensamt 
besvara den.

Föreningens policy angående avtackning av styrelsemedlemmar är ett tacktal från ordförande 
på årsmötet samt att en blombukett överlämnas till berörda parter.

§ 13  Avslutning av mötet kl 19.07
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och frågade deltagarna hur vi upplevt mötet 
via digitala Teams.

Vid protokollet Justerare         Ordförande

Gunilla Engström Annika Nilsson Håkan Ekstrand 
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