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Frustuna Hembygdsförening   2022-02-03 
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Carl Landberg, Adam Adobati 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 Carl. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Utskickad dagordning inför mötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-01-03 föredrogs av sekreterare Gunilla och 

godkändes av styrelsen samt lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport 

Kassör Carl föredrog Balans- och Resultatrapport för styrelsen. Summa övriga externa 

kostnader under månaden som gått har varit för el- och vatten samt bankkostnader. 

Summa övriga externa kostnader -11 151,28 kr. Handlingarna är färdiga för att lämnas 

till revision tillsammans med kopia på förda protokoll för föregående år 2021. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper, inkomna skrivelser 
Margareta upplyser styrelsen om att Nanny Andersson Sahlin nu är involverad i 

Mediegruppen och Margareta förmedlar kunskap och ansvarsområden till henne. 

 
Inget som kan rapporteras dags datum från övriga arbetsgrupper. 

 

7. Årsmöte, när/var/hur.  

Tidpunkt för årsmötet avvaktas med ytterligare 1 månad med anledning av 

restriktionerna för Covid 19. 

 

8. Fullmakt posten 

Med anledning av att ett rekommenderat brev inkommit från Boverket, behöver 

ordförande Håkan kunna uppvisa kopia på Frustuna Hembygdsförenings 

Årsmötesprotokoll samt Konstituerande protokoll, för att kunna få ut brevet. Kopia på 

protokollen är överlämnade. 
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9. Kommande aktiviteter 

Planerade aktiviteter för år 2022 ; 

- Minirevy den 9 april. 

- Valborgsmässofirande 30 april, sammankallande 

är Tolle   

- Nationaldagsfirande den 6 juni, sammankallande 

- är Håkan 

- Midsommarfirande den 24 juni, sammankallande 

är Gunilla E 

            Ovanstående aktiviteter är preliminära pga rådande pandemi Covid 19. 

 

10. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas torsdagen den 3 mars 2022. 

 

11. Övriga frågor 

Margareta rapporterade om kontakten hon har haft med Jennie Fornedal angående de 

möbler som kunde ha skänkts till Frustuna Hembygdsgård. Möblerna har ingen 

anknytning till Frustuna Hembygdsförening och därav avböjdes erbjudandet.  

 

Förvaringen av inventarierna till skolmuseet måste ses över. Carl är sammankallande 

för att några medlemmar kan hjälpa till att städa samt registrera inventarierna. 

 

Tolle upplyste om att Hembygdsföreningens parkeringsplats upptas ofta utav 

obehöriga bilägare trots skylten att den är till för föreningen. 

 

En Kretsträff ska anordnas under april – maj då deltagare från hembygdsföreningarna 

Björnlunda, Gåsinge Dillnäs, Gryt, Laxnegården samt Östra Södermanlands 

Gruvförening skall ingå. 

 

12.  Avslutning 

 Mötet avslutades kl 19.05 med att ordförande Håkan tackade styrelsen för visat     

intresse. 

 

Vid protokollet  Justerare  Ordförande 

 

 

Gunilla Engström  Carl Landberg Håkan Ekstrand 

 


