
Frustuna hembygdsförening 2021-03-02
Ringvägen 8,  646 35 Gnesta
Org. nr: 819000-6224

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 2 mars, med Frustuna hembygdsförening.

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

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

 § 2  Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Sten Eriksson.

§ 3  Godkännande av dagordningen 
Utskickad dagordning för mötet godkändes av styrelsen efter ett tillägg till dagordningen, se 
punkt 5 b. Därefter lades dagordningen till handlingarna.

§ 4  Föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll 2021-02-02 föredrogs av sekreterare Gunilla Engström och 
godkändes av styrelsen och lades därefter till handlingarna.

§ 5  Ekonomisk rapport, årsbokslut 
Kassör Carl Landberg har lämnat dessa till revisorerna och har inte hört något från dom ännu. 
Carl redogjorde för styrelsen om Balans- och Resultatrapport för period 2021-02-01 – 2021-
02-28 som utsänts till styrelsen innan dagens möte.

Summa Kassa/bank- tillgångar dags datum 132 121 kronor.

Hittills har 96 stycken medlemsavgifter inkommit. 
Pengagåvor på 1050 kronor har inkommit till föreningen.
Hjärtstartaren som Lions Club skänkt till föreningen år 2018 var i behov av en underhålls-
kostnad på 1244 kronor.
Inköpt Webb-kamera är fakturerad till en kostnad av 399 kronor.
En ansökan till Gnesta kommun är gjord och beviljad med 25 000 kronor för fortsatt drift- och
underhåll av Frustuna Hembygdsförening
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§ 5.b  Rapport från Arbetsgrupperna
Margareta Elg redogjorde för pågående arbete i Bildgruppen och att det är många intressanta 
bilder som ännu inte är inskannade.
Torgny Nilsson ansvarig i Gårdsgruppen redogjorde för deras arbete i hembygdsföreningen. 
Han har visat upp byggnaderna för tilltänkta nya medlemmar.
Sten Eriksson kommer att lämna ett antal fotobilder till Layout & Dekor, dessa ska tryckas 
upp till fönstret vid entrén på hembygdsgården. 

§ 6  Pandemin, status vad gör vi ?
Föreningen fortsätter som tidigare med digitala möten och övriga aktiviteter är för tillfället 
pausad.

§ 7  Bilder som berättar, Sörmlands museum
Sörmlands museum ska ha en utställning i temat kollektivtrafik. De efterfrågar fotobilder från 
Gnesta som beskriver historien och de vill även ha ett underlag till bidtext. Margareta Elg och 
Sten Eriksson kommer att ha den kontakten med Sörmlands museet.

§  8  Nya förslag på aktiviteter. Bildvisning mm
Håkan och Calle har varit på ett möte med företrädare från kommunens övriga 
hembygdsföreningar samt hembygdsförbundet och Gnesta kommun, för att få tips om hur 
föreningen skulle kunna vara aktiv i dessa Coronatider.
Ett förslag från Margareta var att ge möjlighet till en guidad besöksrunda till alla 
”torpargrunder” som finns runt om i omgivningen av Gnesta.

§  9  Ev sponsorer till underhåll, upplägg mm
Föreningen fortsätter att söka finansiering för underhåll via sponsorer. Håkan meddelar att det
inte har hänt något ännu men att det är hoppfullt om att det ska lyckas. 

§ 10 Nästa möte
 Nästa möte kommer att även det hållas digitalt via Teams. Obs! ändrat datum till onsdagen 
den 7 april, kl 18.00.

§  11 Övriga frågor
Calle informerade styrelsen om att han kan skapa en Facebook-grupp plus en facebook-sida 
för Frustuna Hembygdsförening som belyser föreningens intressen och aktiviteter. Fortsatta 
diskussioner om detta kommer att föras framledes.
Vidare diskuterades om huruvida Frustuna hembygdsförenings medlemsregister ska användas
enligt gdpr-lagen.

Beslut togs om att nya kuvert med Frustuna Hembygdsföreningens emblem ska beställas. 
Håkan ombesörjer detta.
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§  12  Avslutning
Mötet avslutades kl 18.55 av ordförande Håkan Ekstrand som också frågade deltagarna på 
mötet om mötesformen var ok, detta pga tvingande omständigheter av Covic.

Vid protokollet Justerare Ordförande

Gunilla Engström Sten Eriksson Håkan Ekstrand 

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


