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Konstituerande av styrelsen i Frustuna Hembygdsförening  

2022-04-10 
 

 

1. Öppnande.  

Den av årsmötet valde ordförande Håkan Ekstrand öppnade mötet inför 

konstituerande av styrelsen.  

 

2. Justerare. Styrelsen valde Annika Nilsson att justera dagens protokoll. 

 

3. Konstituering. Styrelsen beslutades enligt följande; 

 

Vice ordförande - Adam Adobati 

Kassör  - Carl Landberg 

Sekreterare - Gunilla Engström 

 

4. Firmatecknare. Styrelsen beslutade att utse; 

  - Håkan Ekstrand  590725-1630 

  - Carl Landberg        780406-0635 

- Gunilla Engström 501201-1663 

 

Eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: var för sig 

i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att 

företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt att utse behörighets-

administratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank samt övriga i 

styrelsens förening. Styrelsen verifierar det befintliga beslutet. 

 

5. Lomis konto. Föreningen upprättar ett Lomis¨ konto på Swedbank för att 

sätta in- eller ta ut kontanter. Uppdraget ges till kassören Carl Landberg. 

Kontot ska gälla samma firmatecknare som ovan. 

 

6. Säkerhetsskåp. Ordförande Håkan kommer att tillhandahålla ett 

säkerhetsskåp för föreningens räkning som kommer att stå i Gästgivargården. 

 

7. Övriga frågor. 

En stor gran ska tagas ned på Hembygdsgårdens tomt. Håkan ombesörjer 

detta med hjälp av gårdsgruppens ansvarige Torgny ”Tolle” Nilsson. 
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En förfrågan är ställd till Håkan från en grupp människor från Gambia som 

vill hyra föreningsgården i maj och juni. Styrelsen beslutade att den 2 maj 

ska hyran för tälten utomhus vara 500 kronor. Tolle kommer att hjälpa till att 

sätta upp dem. För nästa arrangemang den 25 juni inomhus kommer en 

ordinarie hyra att tagas ut dvs 500 kronor. Totalt blir intäkten 1000 kronor 

för föreningen.  

 

Beslut togs om att 1000 stycken lotter inkl vinster, beställs inför kommande 

säsong. Annika och Tolle är ansvariga för att ordna detta. 

 

Nästa styrelsemöte.  

Kommer att hållas tisdagen den 3 maj kl 18 på Hembygdsgården. 

 

 

Gnesta den 10 april 2022 

 

 

 

Håkan Ekstrand  Gunilla Engström  Annika Nilsson 

     ordförande       sekreterare   justerare 

 

 

 
 


