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Frustuna Hembygdsförening   2022-01-13 
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

Närvarande; Håkan Ekstrand, Sten Eriksson, Torgny (Tolle) Nilsson, Annika Nilsson, 

Margareta Elg, Nanny Andersson/Sahlin, Carl Landberg och Gunilla Engström. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan öppnade mötet kl 18.05 och hälsade alla välkomna. 

 

2. Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Tolle. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Utskickad dagordning inför mötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2021-12-01 föredrogs av sekreterare Gunilla och 

godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport 

Kassör Carl föredrog Balans- och Resultatrapport för styrelsen. Rörelseresultat efter 

finansiella poster är 34 068 kronor. Handlingarna är färdiga för att lämnas till revision. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper, inkomna skrivelser 
Inget som kan rapporteras dags datum från arbetsgrupperna. 

 

När det gäller inkomna skrivelser till föreningen så har en bok inkommit från Ulf 

Lagerström, Sörby säteri, 646 92 Gnesta, som handlar om Sörby säteri i Torsåkers 

socken. Boken återfinns i föreningens bibliotek för läsning. Ett tackkort kommer att 

skickas av sekreteraren som tack för gåvan. 

 

7. Årsmöte, när/var/hur. Verksamhetsberättelse och Revision. 
Styrelsen beslutade att årsmötet kommer att hållas som en utomhusaktivitet under 

försommaren maj – juli. Årsmötet kommer att hållas på Frustuna Hembygdsgård. 

Verksamhetsberättelsen kommer att upprättas utav ordförande och sekreterare 

gemensamt. Revision är på gång. 

 

Valberedningen består av; Torgny Nilsson, Gunilla Pettersson och Nanny Andersson/ 

Sahlin. 
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8. Julmarknad genomförd 2021-12-04 samt uppföljning. 
Styrelsen var överens om att julmarknaden hade varit väl genomförd och uppskattad 

av besökarna. Ambitionen är att i år igen ha en ny julmarknad vid Hembygds-gården. 

Inkomsten för marknaden blev 6 016:- kr. 

 

Att förbättra till nästa julmarknad -    kaffeservering även utomhus 

- flera lotteriringar 
- ev höja priset för lotterna till 10:-kr/lott. 

Fortsätta med bildspelet om Gnesta förr och nu. Söka sponsorer för julklappar, 

kaffe och pepparkakor och att begära P-tillstånd av Blomstergården.  

 

9. Kommande aktiviteter 

Planerade aktiviteter för år 2022 ; 

- Minirevy mars/april 

- Valborgsmässofirande 30 april  (avvaktas) 

- Nationaldagsfirande den 6 juni  (avvaktas) 

- Midsommarfirande den 24 juni 

            Ovanstående aktiviteter är preliminär pga rådande pandemi Covid 19. 

 

10. Rapportering till Sveriges hembygdsförbund 

En enkät har inkommit till föreningen som skall besvaras. Styrelsen uppskattade att 

det ideella arbetet av föreningens medlemmar omfattar ca 800 – 1000 timmar per 

verksamhetsår. Sekreteraren Gunilla har fått uppdraget att fylla i enkäten samt skicka 

in den. 

 

11. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 3 februari 2022. 

 

12. Övriga frågor 

Sekreteraren har fått ett mail med foton på ”gamla, vackra möbler” som kan skänkas 

till Frustuna Hembygdsgård ifrån Jennie Fornedal. Uppdrag gavs till Margareta att ta 

kontakt med Jennie om möblerna har någon anknytning till Frustuna 

Hembygdsförening. Eftersom det är platsbrist i Hembygdsgården av att ta emot 

möbler. 

 

Sten upplyste om att ett brev från STIM som tillvaratar intresset för Sveriges 

kompositörer hade inkommit till föreningen med förfrågan om föreningen spelat 

musik av Sveriges kompositörer och därav ska betala ersättning till STIM som 

tillvaratar intresset för Sveriges kompositörer. Faktura är att vänta. 

 

Margareta har vid flera tillfällen begärt att få avlastning när det gäller föreningens 

Hemsida. Beslut togs att Annika med hjälp av Nanny kommer att påbörja arbetet. 
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Ett tack framfördes till föreningen av Nanny vars familj utnyttjat hembygdsgården 

under julhelgen för jullunch med 14 personer. 

 

Sten håller på att sammanställa ”Året som har gått i Gnesta” som kommer att läggas ut 

på föreningens hemsida och Facebook. 

 

 

 

Vid protokollet  Justerare  Ordförande 

 

Gunilla Engström  Torgny Nilsson Håkan Ekstrand 


