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

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Nilsson, Margareta Elg, Adam Adobati Nanny Andersson Sahlin och Gunilla Engström. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan Ekstrand öppnade det digitala mötet via Teams och hälsade 

styrelsemedlemmarna välkomna. 

 

2. Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Nanny.  

 

3. Godkännande av dagordningen 

Utskickad dagordning inför mötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-02-03 föredrogs av sekreterare Gunilla. Ett tillägg 

till protokollet är att Annika ska förutom Nanny vara Margareta till hjälp i 

Mediagruppen. Därefter godkändes protokollet av styrelsen samt lades till 

handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport 
Kassör Carl föredrog Balans- och Resultatrapport för styrelsen. Resultatet för perioden 

2022-02-01—2022-02-28 är -698 kronor. 1 ny medlem a´ 200 kr har tillkommit.  

Ansökan om Drift- och anläggningsbidrag från Gnesta kommun är inskickad av Carl. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Carl är sammankallande för en grupp för att ta rätt på vad som hände med 

skolplancherna. Vem tog hand om dom och hur många finns intakt? samt att 

inventarierna till skolmuseet måste ses över. Detta är ej påbörjat ännu. 

 

Mediagruppen/Margareta efterfrågar internetanslutning i Hembygdsgårdens nedre plan. 

Frågan är om det är nödvändigt? Scannern finns på övre plan. Fortsatt utredning om 

behovet görs. Mobilt bredband finns. 

Margareta upplyser om att stort behov finns att få hjälp med att göra Hemsidan 

intressantare. Beslut togs om att Adam och Nanny gör det. 

 

Gårdsgruppen / Tolle upplyser om att en tegelpanna behöver åtgärdas på ett utav 

husen. Beslut är att en resurs kommer att anlitas, Håkan ordnar detta. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

7. Årsmöte / Tidpunkt  

Beslut fattades om att kallelse till årsmöte ska skickas ut senast den 26 mars. Årsmötet 

kommer att hållas den 10 april kl 14 på Hembygdsgården. Förslag är att Jan Anker 

tillfrågas även i år som mötesordförande. Föreningen bjuder på kaffe med dopp som 

Annika är ansvarig för. Verksamhetsberättelsen finns upprättat som ett förslag till 

styrelsen. Styrelsen kommer att träffas den 15 mars kl 19 i hembygdsgården för att 

ombesörja ett utskick till medlemmarna. 

 

8. Fullmakt posten 

Håkan upplyser om att tidigare inkommen post till föreningen som fodrades fullmakt 

till nu är avhjälpt. Brevet var från Boverket som efterfrågade en energideklaration för 

föreningens hus. Håkan anser att det ej behövs ett sådant, utan inväntar ett eventuellt 

beslut. 

 

9. Kommande aktiviteter 

Minirevy den 9 april på hembygdsgården. Biljett 40 kronor inkl kaffe & dopp. Annika 

ordnar förplägningen. Inbjudan kommer att skickas ut närmare datumet. 

 

Beslut; Valborgsmässoafton kommer att anordnas vid Hembygdsgården. Sten fixar 

affischer till detta. Håkan hör med Björnlunda manskör om dom kan sjunga. En 

förfrågan ställs till årets talare ”Årets Gnestabo” att delta vid evenemanget. 

 

Beslut togs om att vår föreningen inte kommer att delta vid Vårspiran den 7 maj. 

 

10. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 7 april. 

 

11. Övriga frågor 

Nanny tog upp städutrustning till hembygdsgården. Beslut blev att en ny dammsugare 

kommer att inköpas samt Såpa. Annika och Tolle fixar detta. 

 

Den bortgångne Sven Leindals fotoarkiv som står i lådor på övre planet i 

hembygdsgården ska gås igenom och scannas in. Margareta är behjälplig så att det inte 

blir dubbletter. 

 

12. Avslutning 

Mötet avslutades kl 19.05 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat 

intresse. 

 

Vid protokollet  Justerare      Ordförande 

 

 

Gunilla Engström  Nanny Andersson Sahlin        Håkan Ekstrand 


