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Ringvägen 8,  646 35 Gnesta
Org.nr 819000-6224

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 7 april kl 18 2021 med Frustuna 
Hembygdsförening.

Närvarande ; Håkan Ekstrand, Carl Landberg, Sten Eriksson, Margareta Elg, 
Annika och Torgny Nilsson och Gunilla Engström (som ber om ursäkt för sen 
ankomst).

§ 1  Mötets öppnande
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade det digitala mötet via Teams och hälsade 
styrelsemedlemmarna välkomna.

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

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

§ 4 Föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll 2021-03-02 föredrogs av sekreterare Gunilla 
Engström och godkändes av styrelsen och lades därefter till handlingarna.

§ 5  Ekonomisk rapport, årsbokslut
Kassör Carl Landberg informerade om att revisor Erik Eriksson godkänt 
bokslutet. Kassören bekräftade att ett bidrag från Gnesta kommun på 25.000 
kronor från Gnesta kommun är beviljat och inkommet till föreningen.

Föreningen har 137 stycken medlemmar som har betalt medlemsavgiften till 
föreningen dags datum.
 
Kassören påpekade att det finns en stor El-faktura att betala. Gårdsansvarig 
Tolle kommer att se över hur varmt det måste var i Hembygdsgården framöver.
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§  6  Rapporter från arbetsgrupperna
Under rådande omständigheter så har Margareta Elgs Mediearbetsgrupp ”legat 
lågt” och inte utövat några större förändringar. 
Tolles Gårdsarbetsgrupp meddelar att viss reparation av bräder behövs göras på 
Hembygdsgården. 

§  7  Pandemin, status vad gör vi ?
Styrelsen tog beslut om att det inte går att fira det traditionella 
Walborgsmässofirandet på Hembygdsgården detta år pga Pandemin.

Vårstädning av området på Hembygdsgården kommer att ske i skiftet april/maj 
enligt Tolle som är sammankallande. Förslag är söndagen den 2 maj kl 16.

§  8   Bilder som berättar, Södermanlands museum
Margareta Elg redogjorde för styrelsen vad som är gjort hittills när det gäller 
foton gjorda under nutid och tidigare.

§  9  Nya förslag på aktiviteter. Bildvisning mm
Margareta Elg delgav styrelsen förhoppningen om att i maj/juni månad kunna ha
en bildvisning om läget tillåter pga Corona 19. Sten Eriksson kan vara behjälplig
vid bildvisning och Calle Landberg också när det gäller digital länk via 
Facebook. Eventuellt kan affischering göras inför mötet, beslut tages senare.

§  10  Ev sponsorer till underhållet, upplägg mm
Ännu har inga kontakter tagits med sponsrer, men ordförande har förhoppningen
om att det går att fixas framöver.

§  11  Nästa möte
Kommer att hållas onsdagen den 5 maj kl 18, även det digitalt via Teams.

§  12  Övriga frågor
Tolle som är ansvarig i Hembygdsföreningens gårdsgrupp påpekade att det 
behövs göras en grävning på baksidan av gården. Ordförande uppdaterar detta.

§  13  Avslutning
Mötet avslutades kl 19.06 av ordförande Håkan Ekstrand som tackade 
mötesdeltagarna för visa intresse.
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Vid protokollet          Justerare         Ordförande
Gunilla Engström          Torgny Nilsson         Håkan Ekstrand
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