
Frustuna hembygdsförening 2021-02-02
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta
Org nr: 819000-6224

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 2 februari kl 18, med Frustuna 
hembygdsförening.

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

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

§ 2  Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Carl Landberg.

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

§ 4  Föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll 2021-01-12 föredrogs av sekreterare Gunilla Engström och 
godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

§ 5   Ekonomisk rapport / Årsbokslut
Kassör Carl Landberg hade skickat ut Balansrapport och Resultatrapport för perioden 2021-
01-01 – 2021-01-31för kännedom till styrelsen innan mötet. Den lades till handlingarna.

Ordförande och kassör kommer att upprätta en ansökan till Gnesta kommun samt bifoga en 
skrivelse om årets verksamhet, för att kunna ansökan om bidrag på 25 000 kronor till 
föreningen.

§ 6  Pandemin, status vad ska föreningen göra ? 
Styrelsen har beslutat att avvakta med datum för årsmötet till andra kvartalet i år dvs maj 
månad. Möjligen kommer mötet även då att hållas digitalt.

§  7  Skolmuseét
Inget möte har kunnat genomföras ännu pga Covid 19. Carl Landberg har kontakt med en 
representant för Länsmuseet för framtida idéer, hur man ska göra med skolmuseet.

§ 8  Nya förslag på aktiviteter, Bildvisning mm
Föreningen väntar på att restriktionerna för Covid 19 släpps. Bildvisningen är pausad.
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§  9  Underhåll på Hembygdsgården
Ommålning utav det gula huset på Hembygdsgården kan först ske om föreningen beviljas 
bidrag från Gnesta kommun. En ansökan därom är inlämnad tillsammans med en 
verksamhetsplan upprättad av kassör och ordförande för föreningen.

§  10  Eventuella sponsorer 
Föreningen fortsätter att söka finansiering för underhållet via sponsorer samt är hoppfulla om 
att det ska lyckas.

§  11  Nästa möte
Behov av inköp av en Webb-kamera togs upp på mötet. Styrelsen beslutade att inköpa en 
sådan till ett pris på ca 500:- kronor.

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

§  12  Övriga frågor
Kassör Carl Landberg upplyser om att föreningens bokslut är överlämnat till revisor Erik 
Eriksson.

Gårdsansvarig Torgny Nilsson ser till samtliga byggnader och rapporterar om eventuella 
behov av underhåll/reparationer.

Representanter till Södermanlands Hembygdsförbund den 25 februari 2021 är Torgny Nilsson
och Margareta Elg.

Alla styrelsemedlemmar som kan kommer att träffas i Hembygdsgården 
söndagen den 7 februari kl 15 för att gemensamt upprätta utskick av verksamhetsberättelse för
året samt inbetalningskort till föreningens medlemmar .

§ 13  Avslutning 
Mötet avslutades kl 18.55 och ordförande Håkan Ekstrand tackade deltagarna på det digitala 
mötet för visat intresse.

Vid protokollet Justerare Ordförande

Gunilla Engström Carl Landberg Håkan Ekstrand
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