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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna hembygdsförening. Närvarande Anette Sjöberg, 
Sten Eriksson, Torgny Nilsson, Annika Nilssson, Margareta Elg, Gunilla Engström samt 
digitalt Carl Landberg och Gunilla Pettersson.

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Anette Sjöberg öppnade mötet kl 18.00 och hälsade alla välkomna.

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

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

4. Föregående mötets protokoll
Föregående mötets protokoll  som var årsmötetsprotokollet 2021-07-11 föredrogs av 
sekreteraren Gunilla Engström och godkändes av styrelsen samt lades till 
handlingarna.

5. Ekonomisk rapport
Kassör Carl Landberg redogjorde för utskickad Resultat- och Balansrapport, se bilaga 
1 och 2. Beräknat resultat är 3.266,68 kronor.

6. Rapporter från arbetsgrupperna samt Trivselträffar under sommaren
Gårdsgruppen bestående av Torgny och Peter har svarat för underhållet med 
gräsklippning mm på hembygdsgården hela sommaren.

Carl Landberg upplyser om att det är på gång med en mindre, begagnad, 
industridiskmaskin som kan installeras på hembygdsgården inom kort.
Margareta uppmanar skyltansvariga att rengöra skyltarna som berättar om Gnesta 
Historia som Södermanlands Museum satt upp för ett antal år sedan. Ansvarslistan bör
uppdateras, Sten gör detta.

7. Beslutspunkter
1. Fullmakt för konto hos Loomis för hantering av kontanter. Styrelsen beslutade att

kassör Carl Landberg har fullmakt.
2. Fullmakt för att tömma och stänga bankfacket i Swedbank. Styrelsen beslutade 

att kassör Carl Landberg har fullmakt till detta.
3. Avtal med hembygdsförbundet angående hembygdsportalen samt val av 

administratör för portalen. Styrelsen beslutade att Margareta Elg tar över 
uppgiften efter Sören Karlåker som begärt att få avgå.
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8. Kommande aktiviteter vid Hembygdsgården
Inför hösten är inga aktiviteter planerade ännu, detta pga eventuella restriktioner för 
pandemin. Sista Trivselträffen på hembygdsgården är den 29 augusti. Trivselträffarna 
har pågått under hela sommaren och varit väl besökta och uppskattade av 
Gnestaborna.

9. Bilder som berättar
Utställningen med staketbilder utmed Gnesta Strand som Sörmanlands museum satt 
upp finns kvar ytterligare ett tag.

10. Övriga frågor
Skolgruppen med Gunilla Pettersson som sammankallande och Sten Eriksson, Carl 
Landberg och Torgny Nilsson kommer att träffas tillsammans med Carina Nilsson på 
Gnesta kommun för att se inventarierna till skolmuseet. Önskemål är även att 
nuvarande kyrkoherde är med på träffen. Förslag om tidpunkt för träffen är den
11 augusti kl 17.

Styrelsen beslutade att ha styrelsemöte första onsdagen varje månad under år 2021.

Styrelsen beslutade att bjuda in föreningen Gnesta Vattentorn till nästa styrelsemöte 
den 1 september 2021 kl 19 för att diskutera framtida samarbete mellan föreningarna.

11. Avslutning
Vice ordförande Anette Sjöberg tackade styrelsemedlemmarna för visat intresse och 
avslutade mötet kl 19.00.

Vid protokollet Justerare Vice ordförande

Gunilla Engström Sten Eriksson Anette Sjöberg 
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