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Frustuna Hembygdsförening   2022-05-03 
Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

Närvarande; Håkan Ekstrand, Sten Eriksson, Pia Amundsén, Carl Landberg, Torgny Nilsson, 

Margareta Elg, Annika Nilsson, Adam Adobati 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 Pia.  

 

3. Godkännande av dagordningen 

Håkan redogjorde för dagordningen inför mötet och den godkändes.  

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-04-07 föredrogs av sekreteraren Gunilla. Därefter 

godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport 
Kassören Carl föredrog Resultat- och Budgetrapport. 

 

Ett bidrag från kommunen på 15.300 kr plus penninggåvor från medlemmar 

redovisades av kassören, se bilaga 1 -2. Dags datum har föreningen 143 stycken 

betalande medlemmar. Sekreteraren Gunilla kommer att skicka ut tackkort till berörda 

medlemmar för gåvorna.  

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Gårdsgruppens ansvarige Torgny upplyste styrelsen om att 2 stycken nyinköpt tält på 

3 x 6 meter nu finns på gården och att hembygdsföreningens skylt är under renovering. 

  

Mediagruppens ansvarige Margareta, upplyste om att det fortfarande står ett antal 

kartonger oöppnade på övre våningsplanet på Gästgivargården från bortgångne 

Leindals verksamhet. 

 

7. Rapport från valborgsmässofirandet samt minirevyn. 

Valborgsmässofirandets intäkter efter avdrag av inköp, blev netto 806,- kronor. 

Eventuellt kommer nästa valborgsfirandes fika serveras utomhus, för att få ytterligare 
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in intäkter plus eventuell korv försäljning. Uppskattad publikantal utomhus ca 150 

personer. 

 

Minirevyn den 9 april bidrog endast med 13 stycken betalande á 40 kr/person i inträde. 

Total kostnad för revyn var 2 000 kr. 

 

8. Kommande aktiviteter 

Beslut; Nationaldags- och Midsommarfirande kommer att anordnas vid Hembygds-

gården samt Trivselträffar under sommaren. Sten fixar affischer för inbjudan till detta. 

Närmare planering inför arrangemangen kommer att ske vid nästa styrelsemöte.  

Trivselträffarna planeras att starta efter midsommar vecka 26 -34, kl 13 - 15. Annika 

och Tolle upprättar arbetslista. 

 

Nationaldagsmarschen startar från torget vid 14-tiden den 6 juni, med musik och 

fanbärning upp till Gästgivargården. Tidigare inköptes 28 rulltårtor och gjordes till 

Nationaldagsbakelser med grädde och en liten svensk flagga. 

 

Midsommarfirande med midsommarstång och musik planeras, Åsa Jakobssons 

anhöriga kontaktas framledes för arrangemanget. 

 

Uppdrag gavs till Margareta att ta reda på kostnaden för ytterligare upptryck och inköp 

av boken Gnesta i Ord & Bild som kan ges som gåva till medverkande i föreningens 

aktiviteter. 

 

9. Övrigt 

Håkan har ombesörjt en minnesgåva till Cancerfonden för bortgångne medlemmen 

Torvald Hagstedt. 

 

Beslut togs av styrelsen att en ny vattenkokare ska inköpas. Uppdraget gavs till 

Annika.  

 

Gunilla påminde om att en bättre belysning utvändigt av entréuppfarten och trappan till 

Gästgivargården ska åtgärdas. Beslut togs att Tolle och Håkan kommer att ordna detta. 

 

Ännu en gång diskuterades inköp av en diskmaskin till gården. Tyvärr är det en för stor 

kostnad om en ny maskin ska inköpas, en eventuell begagnad ska undersökas. 

 

Gemensamt ska Margareta och Adam kontakta Riksarkivet och Länsmuseet för att 

efterfråga deras intresse av en till föreningen skänkt gammal grammofon samt en stor 

samling av skivor (stenkakor).  

 

10. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 2 juni kl 18 i Gästgivargården. 
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11. Avslutning 

Mötet avslutades kl 19.40 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat 

intresse. 

 

 

 

Vid protokollet        Justerare  Ordförande 

 

 

 

Gunilla Engström  Pia Amundsén Håkan Ekstrand 

 


