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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Margareta Elg, Nanny Andersson Sahlin och Gunilla Engström. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan öppnade styrelsemötet kl 18.05 och hälsade styrelsemedlemmarna 

välkomna. 

 

2. Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Sten.  

 

3. Godkännande av dagordningen 

Utskickad dagordning inför mötet godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-03-03 föredrogs av sekreterare Gunilla. Därefter 

godkändes protokollet av styrelsen samt att det lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport 
Kassör Carl föredrog Budget framtagen från 2021 års resultatrapport och Balans- och 

Resultatrapport för styrelsen. Resultatet för perioden 2022-03-01—2022-03-31 är  

- 1326 kronor. Övriga rörelseintäkter 25 925 kronor. 120 st medlemmar har nu betalt 

sin medlemsavgift, se bilaga 1 – 3. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Mediagruppen / Margareta får hjälp av Annika och Nanny med att göra Hemsidan 

intressantare.  

 

Gårds- och Fastighetsgruppen / Tolle har inget nytt att tillägga. 

 

7. Årsmöte / Valberedning 

Årsmötet kommer att hållas den 10 april kl 14 på Hembygdsgården. Verksamhets-

berättelsen är upprättad. Styrelsen diskuterade en eventuell höjning av medlems-

avgiften till 250 kronor. Frågan kommer att lyftas på årsmötet. 

Jan Anker är tillfrågad att även i år vara som mötesordförande. Föreningen bjuder på 

kaffe med dopp som Gunilla är ansvarig för.  
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8. Kommande aktiviteter 

En minirevy den 9 april på Hembygdsgården kommer att genomföras. Annika ordnar 

förplägningen.  

 

Beslut; Valborgsmässoafton kommer att anordnas vid Hembygdsgården. Sten har fixat 

affischer till detta. En kör kommer att sjunga då, Tolle har kontakt med berörda. Håkan 

kontaktar lämplig ”årets talare” att delta vid evenemanget. 

 

Planering inför Nationaldags- och Midsommar firande kommer att tagas upp 

fortsättningsvis av styrelsen. Trivselträffarna planeras att starta efter midsommar. Tolle 

och Annika upprättar arbetslista för styrelsen. 

 

9. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 3 maj kl 18. 

 

10. Övriga frågor 

Inbjudan till Kerstin Gustafsson Ekh som är ny kultursamordnare i Gnesta kommun. 

Håkan kontaktar henne för inplanering till nästa styrelsemöte i maj. 

 

Nanny har fått en förfrågan från nya butiksinnehavaren Therese Göransson 

Bokhandeln i Gnesta om hembygdsföreningens fotoarkiv har några foton från förr på 

Bokhandeln i Gnesta. Detta ska undersökas av Mediagruppen. 

 

Gunilla önskar bättre belysning utvändigt av entréuppfarten och trappan till 

Hembygdsgården. Håkan och Tolle kommer att ordna detta.  

 

11. Avslutning 

Mötet avslutades kl 18.55 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat 

intresse. 

 

 

 

Vid protokollet  Justerare      Ordförande 

 

 

Gunilla Engström  Sten Eriksson      Håkan Ekstrand 

 


