
Frustuna hembygdsförening Datum 2021-06-02
Ringvägen 8,  646 35 Gnesta
Org nr;  819000-6224

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

1.  Mötets öppnande
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet kl 18.04 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 mötets protokoll
Föregående mötets protokoll 2021-05-05 föredrogs av sekreteraren Gunilla Engström 
och godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport
Kassör Carl Landberg redogjorde för utskickad Reslutat- och Balansrapport. Den stora
kostnaden denna månad är medlemsavgifter till Hembygdsförbundet på 3 760 kronor 
samt för El o vatten 7 121,29 kronor, övrigt se bilaga.
Ännu har inte Calle (föreningen) gjort någon speciell ”drive” för att få nya 
medlemmar.
Britt Karlsson har meddelat att hon inte har för avsikt att arrangera hembygdsdagar i 
år, ej heller kommer det att bli någon hembygdsvecka.

6.  Rapporter från arbetsgrupperna
Margareta Elg för Mediagruppen meddelar att arbetet med inskanning av kyrkobilder 
fortgår.
Torgny Nilsson för Gårdsgruppen upplyste om att han har delat ansvar med 
gårdskarlen Peter Wikman på hembygdsgården med arbetsuppgiften gräsklippning.
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7. Årsmöte
Styrelsen beslutade att årsmöte ska hållas söndagen den 11 juli kl 13 i samband med 
Trivseldagen som är på hembygdsgården. Adam Adobati och Nanny Andersson Sahlin
kommer att delta på distansuppkoppling, Carl ombesörjer detta.
En personlig inbjudan till årsmötet till samtliga medlemmar kommer att skickas ut 14 
dagar innan dvs tisdagen den 22 juni. Som tidigare kommer Jan Ancker att kontaktas 
för att leda förhandlingarna.
Tidigare kassör Ulf Dahlberg och vice ordförande Anette Sjöberg kommer då att 
avtackas med blommor som Håkan och Gunilla ordnar med. Annika och Tolle är 
ansvariga för att ordna med kaffe med dopp på årsmötet.
Förslag om att då även utlysa en tyst minut för att hedra föreningens medlemmar som 
gått bort under året.

8. Elavtal 
Dags att förnya elavtal med Vattenfall. Styrelsen beslutade att ha ett låst avtal på 3 år 
och som energikälla vindkraft.

9. Bilder som berättar, Sörmlands museum, Rapport
Margareta har träffat en representant från Länsmuseet som kommer att skriva ett avtal 
med vår förening att 13 stycken originalfoton får användas för visning.
Rapport från Tolle är att han kommer att ha visning av hembygdsföreningen för 
skolelever.

10. Sommarens aktiviteter
Revideringen av ”sittningslistan” för Trivselträffarna på hembygdsgården kommer 
inom kort. Tolle ansvarar för informationen på ”Gatuprataren”. Calle gör affischer för 
arrangemangen. Annika och Tolle prismärker kostnaden för kaffe & dopp vid dessa 
tillfällen, två tältdukar ska sättas upp den 16 juni kl 18 på hembygdsgården inför 
kommande Trivselträffar. En avstämning görs den 22 juni kl 19 så allt är ok inför 
sommaren.

11. Div. förfrågningar om hyra av hembygdsgården
Håkan kommer att ta rätt på förutsättningen för att hyra ut hembygdsgården.

12. Nästa möte
Juli månad hålls inte något möte. Först onsdagen den 4 augusti kl 18 träffas styrelsen 
igen.

13. Övriga frågor
Sten efterfrågade den nya layouten som skall sättas upp på vänster sida om entrén till 
hembygdsgården. Ordförande kommer att ombesörja detta inom kort.
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14. Avslutning av mötet
Ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat intresse och avslutade mötet
kl 19.11.

Vid protokollet Justerare Ordförande

Gunilla Engström Annika Nilsson Håkan Ekstrand
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