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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening.
Närvarande; Håkan Ekstrand, Carl Landberg, Sten Eriksson, Torgny Nilsson, Annika Nilsson 
och Gunilla Engström.

1. Mötets öppnande
Ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet kl 18.04 och hälsade alla 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 mötes protokoll
Föregående mötes protokoll 2021-09-01 föredrogs av sekreterare Gunilla Engström 
och godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport
Kassören Carl Landberg redogjorde för utskickad Resultat- och Balansrapport, se 
bilaga 1 och 2. 13 000 kronor i kontanter kommer nu att sättas in på Lomis kontot. 
Beräknat resultat för hela året uppskattas till cirka plus 24 000 kr som läget är just nu.

Kassören upplyser även om intäkter för kommande uthyrningar är att vänta. På 
föreningens facebook-sida kommer det att finnas uppgift om att Hembygdsgården är 
disponibel att hyra. Calle ombesörjer detta för Hembygdsföreningen.

6. Rapporter från arbetsgrupper samt inkomna skrivelser
Torgny meddelade att Gårdsgruppen har plockat in trädgårdsstolar & bord samt övriga
saker som stått utomhus under sommarhalvåret. De är placerade under tak på scenen 
och övertäckta med plast.

En gåva till Hembygdsföreningen är insatt från Gnesta Skyttegille som en minnesgåva
på grund av Sven Leindahls bortgång, med ett varmt tack för hans insatser i deras 
förening.

Ann-Britt Johansson har skänkt en tavla som hennes far målat över Frustuna by och 
som kommer att hängas upp i Hembygdsgården. Ett tackkort skickas ut av 
sekreteraren till ovanstående.
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7. Skolmuseet, inventering mm
Sten och Margareta har gjort en inventering av skolplanscherna. Av de 483 planscher 
som är registrerade sedan tidigare, kunde de pricka av 184 inkl. de som är utlånade till 
Hembygdsföreningen i Nyköping. Skillnaden är så stor att det inte bara kan vara 
enstaka stölder. Planscherna är i gott skick och resterande planscher ska föreningen 
försöka leta reda på. Skolbänkarna finns kvar och förvaras tills vidare.

8. Kommande aktiviteter vid Hembygdsgården
Bengt Landin har skrivit en minnestext om Sven Leindahl som Hembygdsföreningen 
gärna vill ta del av och använda.

Möjligen kommer Bengt Landin och kompani att återuppta revyn/musikarrange- 
manget om Gnesta Kalle, i så fall är platsen för det på Elektron i Gnesta. Hembygds-
föreningen kan hjälpa till med arrangemanget. Även en teateruppsättning om Kalle 
Grafen är under uppstart av Bengt Landin m fl.

9. Julmarknad
En början till planering utav en liten Julmarknad på Hembygdsgården lördagen den
4 december är på gång. Gunilla E har uppdraget att höra sig för hos Lions i Gnesta att 
få hyra  (låna) 4 – 6 bord för uthyrning till lokala hantverkare/företagare av ”Gnesta 
tillsammans”. Förfrågan till dom kommer att göras av Calle Landberg.

Beslut är att Håkan Ekstrand tillhandahåller julgran som sätts upp utomhus på 
Hembygdsgården.

Ett samarbete med föreningen Gnesta Vattentorn planeras i samband med 
julmarknaden.

10. Nästa möte
Kommer att hållas fysiskt i Hembygdsgården onsdagen den 3 november kl 18.

11. Övriga frågor
Calle ombesörjer att styrelsen och ledamöter registreras på Skatteverket inför 
kommande deklaration samt att det uppdateras på hemsidan.

Håkan undersöker om möjligheten att styrelsen och suppleanter kan träffas på 
Gustavsvik den 1 december på kvällstid, för att avnjuta en Jultallrik som föreningen 
bekostar. Respektive är också välkomna men att dom betalar för sig själva.

Sten har ombesörjt en minnesgåva från Hembygdsföreningen till minne av Ivan Bratts 
bortgång till Canserfonden.
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12. Avslutning
Ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat intresse och deltagande och 
förklarade därmed mötet avslutat kl 19.00.

Sammankomsten fortsatte därefter med inbjudna medlemmar av föreningen Gnesta 
Vattentorn för att diskutera framtida samarbete i kommunen.

Vid protokollet Justerare Ordförande

Gunilla Engström Annika Nilsson Håkan Ekstrand
Sekr ledamot ordf
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