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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening.
Närvarande; Håkan Ekstrand, Sten Eriksson, Adam Adobati, Torgny Nilsson, Margareta Elg 
och Gunilla Engström.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet kl 18.10 och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Adam Adobati.

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

4. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll 2021-08-04 föredrogs av sekreteraren Gunilla Engström 
och godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport
Då kassören Carl Landberg hade meddelat förhinder inför dagens styrelsemöte lästes 
den Ekonomiska rapporten, Resultat- och Balansrapport upp utav ordförande, bilaga 1 
och 2 till protokollet. Kassören Carl har sedan tidigare fullmakt från styrelsen att 
hantera kontanter på konto hos Loomis. Föreningens bankfack är nu tömt utav 
kassören och förvaras tills vidare utav honom.

Hembygdsförbundet centralt vill ha in en ansökan från föreningar ute i landet 
angående ”krisstöd” pga Pandemin. Ansökan ska vara inne senast den 10 september. 
Styrelsen beslutade att ge kassören Carl Landberg uppdraget att ombesörja detta. Där 
efter lades rapporten till handlingarna.

6. Rapporter från arbetsgrupperna samt inkomna skrivelser
Trivselträffarna som har arrangerats lör- söndagar under sommaren har haft många 
besökare och varit mycket uppskattade. Torgny Nilsson som varit en utav 
musikunderhållarna under sommaren avsade sig betalningsgaget för detta.

Diverse underhållsarbete är genomförda på Hembygdsgården bl a har Torgny 
reparerat- och förlängt scenen. En gul-svart varningstejp ska sättas upp på 
nivåskillnaden mellan hallen och stora salen samt mellan hallen och köket. 
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En inkommen skrivelse från Lennart Frisk 2021-08-20 diskuterades och lades till 
handlingarna utan vidare åtgärd.

7. Skolmuséet
Planscherna som är ett fantastiskt material, som tillhör kommande skolmuseet, finns 
nu förvarade i Hembygdsgården tills vidare. Styrelsen diskuterade om ett alternativ 
skulle kunna vara att inköpa eller att hyra en ”sjöfartsplåts-conteiner” att ställa upp på 
lämplig plats på hembygsgården. Ordförande fortsätter att informera styrelsen om 
möjligheterna till detta.
Beslut togs om att en ansökan om ekonomisk hjälp ska göras till Frustuna kyrka. 
Adam kollar möjligheterna av ekonomiskt bistånd genom Länsstyrelsen samt hör även
med Länsmuseet (region Sörmland) om detta.

8-9.     Kommande aktiviteter samt bilder som berättar
Dragspelaren Oldsen Scott vill gärna komma till Hembygdsgården och underhålla. 
Han begär ett arvode på 600:-/gång. Till nästa år kan det bli aktuellt.

Mini-teatern som SPF i Gnesta erbjuder, kan bli aktuell till våren 2022 om 
restriktionerna för Pandemin hålls.

10.      Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 6 oktober, då även ordförande kommer att 
inbjuda föreningen Gnesta Vattentorns styrelse kl 19.00 till Hembygdsgården för att 
diskutera framtida samarbete. Sekreteraren Gunilla Engström ombesörjer kaffe & 
dopp.

11.      Övriga frågor
Tidigare styrelsemedlemmen Sven Leindahl har meddelats död. Vår förening avvaktar 
dödsannonsen innan blommor för kondoleans skickas. Sten och Gunilla har ansvaret 
för detta.
Hembygdsförbundet uppmanar föreningarna att fira Kulturarvets Dag. Vår förening 
beslutade att det kommer att ske lördagen den 18 september mellan kl 13 – 15. Torgny 
och Adam är ansvariga för den dagen. En annons via Facebook, vår Hemsida och en 
gul Affisch som sätts upp i Gnesta som informerar om ovanstående.

Partytälten vid Hembygdsgården måste bytas ut. Torgny kollar vad som finns att köpa 
till nästa säsong. 

12.      Avslutning
           Ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat intresse och deltagande och
           förklarade därmed mötet avslutat kl 19.25.

Vid protokollet Justerare Ordförande

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



Gunilla Engström Adam Adobati Håkan Ekstrand
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