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Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Frustuna hembygdsförening.
Närvarande; Håkan Ekstrand, Carl Landberg, Sten Eriksson, Margareta Elg, 
Torgny Nilsson, Annika Nilsson, Gunilla Engström samt adjungerande Nanny 
Andersson Sahlin och Adam Adobati.

 1.  Mötets öppnade
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet kl 18.05 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 mötes protokoll
Föregående mötets protokoll 2021-04-07 föredrogs av sekreteraren Gunilla Engström och
godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

 5.  Ekonomisk rapport
Kassör Carl Landberg redogjorde för utskickad Resultat/Balansrapport, se bilaga. Det har 
varit en lugn april månad med endast en betald faktura av el- och vatten samt några inkomna 
medlemsavgifter till föreningen. Medlemsantalet dags datum är 141 stycken medlemmar. 
Ordförande Håkan Ekstrand konstaterade att föreningen har en ganska trygg ekonomi.

 6.  Rapporter från arbetsgrupperna
Margareta Elg för Mediagruppen meddelar att arbetet med registrering av bilder fortgår. Hon 
uppmanar alla att läsa på föreningens hemsida.
Torgny Nilsson för Gårdsgruppen berättade vad som är gjort under arbetsdagen på 
Hembygdsgården den 2 maj. Håkan hade grävmaskin med och tog bort en massa rötter och 
jämnade till marken. Adam krattade, Nanny rensade rabatter och Annika och Tolle städa upp 
runt gården. Margareta Elg påpekade att entré trappan behövs renoveras. Sten Eriksson 
meddelar att dekoren på bilderna är klara och Håkan kommer att demontera ned fönstret och 
ta det med till företaget för isättning av bilderna.

 7.  På grund av den rådande Pandemin kommer tidpunkten för beslut om årsmöte att skjutas 
upp ytterligare en tid framåt. Sittande styrelse har fortsatt ansvar under den tiden. Vid nästa 
styrelsemöte i juni kommer det att beslutas om datum för årsmötet.
En påminnelse görs till arbetsgrupperna att komma in med en rapport vad som är gjort och är 
pågång.
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8.  Sörmlands museum efterfrågar bilder som berättar om kollektivtrafiken till/från Gnesta. 
Uppdraget ligger hos Sten Eriksson att fotografera kollektivtrafiken och därefter hjälper 
Margareta till med att sätta text till bilderna.
Margareta har anmält sig till ett Webb-seminarium den 12 maj, ”Så når du ut med aktiviteter 
på hemsidan”, anordnat av Sveriges Hembygdsförbund och välkomnar fler att ansluta, se 
SHF:s hemsida.
Hembygdsveckan är den 16 – 18 juli i år och Calle kontaktar Britt för planering.

9.  Sommarens aktiviteter på hembygdsgården består av Trivsel-helger med kaffe & dopp och 
underhållning. Den första träffen är Midsommardagen. Annika Nilsson och Tolle gör upp ett 
arbetsschema.
Beslut om Nationalfirande tages först efter rådfrågning hos Gnesta kommun hur dom har 
tänkt göra. Håkan ställer frågan dit och återkommer med besked.
Hembygdsveckan är den 16 – 18 juli i år och Calle kontaktar Britt för planering. 

10. Håkan har fått diverse förfrågningar från allmänheten om att få kunna hyra 
Hembygdsgården bl a från konstrundan i september. Britt Karlsson har hand om bokningarna.

11. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 2 juni kl 18. Fortsättningsvis kommer mötena att 
hållas första onsdagen i varje månad.

12.  Calle tycker att vi borde göra en ”drive” på något sett för att få nya medlemmar till 
föreningen.
Sten upplyser om att Kulturradion har uppmanat till Hembygdsföreningar att odla 1 m2 Lin. 
Nanny och Adam lovar att ordna odlingen i en lastpallskrage på gården.

13.  Avlutning av mötet
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet kl 19.05.

Vid protokollet Justerare                 Ordförande

Gunilla Engström Carl Landberg               Håkan Ekstrand
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