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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Margareta Elg, Nanny Andersson Sahlin, Pia Amundsén och Gunilla Engström. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan öppnade styrelsemötet kl 18.15 och hälsade styrelsemedlemmarna 

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 2022-05-03 föredrogs av sekreterare Gunilla. Därefter 

godkändes protokollet av styrelsen och lades till handlingarna. 

  

5. Ekonomisk rapport 
Kassör Carl föredrog Balans- och Resultatrapport. Summa övriga externa kostnader var 

8 423,11 kr och balansrapporten visade på 162 197,64. Erhållna donationer och gåvor 

uppgick till 1 975 kronor. Beslut fattades om att i fortsättningen kommer tackkort 

enbart skickas ut till de som ger en gåva över 100:- kronor. 145 st medlemmar är 

registrerade dags datum. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Tolle från Gårds- och Fastighetsgruppen upplyser om att han kommer att klippa gräset 

vid hembygdsgården på söndag inför Nationaldagen. 

  

Mediagruppen; Margareta upplyste om att Sven Leindals foton är Arkiv Södermanland 

intresserade av att ta hand om. Beslut fattades om att Gnestaboken förr & nu ska 

tryckas upp i minst 200 exemplar om priset är 135 kr/st. Vi kommer fortsätta att se 

över offerter från olika tryckerier. Föreningen kommer att ta ut ca 250:- kr för boken. 

Möjligen ska ett nytt förord tryckas upp och där samtliga sponsorer skrivs in. 

Margareta får hjälp utav Calle med en pdf fil.  

 

Margareta och Nanny kommer att ha en träff med Joel Ekstrand inför digitalisering av 

hans bilder. 
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7. Kommande aktiviteter. 

Nationaldagsfirandet den 6 juni 2022 vid Frustuna hembygdsgården börjar kl 13.30. 

Paraden med flaggor, musik och scouter startar kl 14.00 från torget i Gnesta upp till 

hembygdsgården. Ordförande hälsar välkommen. 

 

Midsommarfirandet den 24 juni vid hembygdsgården börjar med att 

Midsommarstången kläs. Håkan kommer med björkris. Gunilla hör med Annitas 

blommor om hon kan skänka blommor. 

Sten har kontaktat någon i folkdanslaget som lekledare inför dansen runt midsommar- 

stången. Detta beräknas börja tidigast kl 15.00. Tolle ordnar musik. Sten ordnar 

affischer som sätts upp inför firandet och Calle ordnar Facebooks inbjudan till 

hembygdsföreningen. Sten har Södra Vedbo Härads folkdräkt och Gunilla Tovastugans 

dräkt. Tolle kontaktar Mikael Nilsson som ska ta fotografier av firandet. 

 

Trivselträffarna pågår vecka 26 – 34. Arbetslista är upprättad av Annika och Tolle. 

Programmet ska fyllas på med musiker som kommer att spela vid de olika tillfällena.  

 

8. Aktivitetsbidrag kommer att sökas genom Gnesta kommun. Carl och Håkan 

ombesörjer detta. 

 

9. Övriga frågor 

Gunilla tog upp frågan om att parstugan behöver röjas upp inför kommande säsong. 

Hela parstugan är fylld med skol planscher på ställningar. Beslut togs omgående; Tolle, 

Carl, Nanny och Gunilla bar upp samtliga planscher på andra våningen i 

Gästgivargårdens ”kattvind” där dom placeras tillfälligt till dess att skolmuseet finns på 

plats. 

 

10. Nästa möte  

Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 4 augusti 2022. 

 

11. Avslutning 

Mötet avslutades kl 19.40 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för visat 

intresse. 

 

 

 

Vid protokollet  Justerare      Ordförande 

 

 

Gunilla Engström  Carl Landberg      Håkan Ekstrand 

 


