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Frustuna Hembygdsförening   2022-10-06 

Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Margareta Elg, Pia Amundsén och Gunilla Engström. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan öppnade styrelsemötet kl 18.00 och hälsade styrelsemedlemmarna 

välkomna till mötet. 

 

2. Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Sten. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-09-01 upplästes av Gunilla. Därefter godkändes 

protokollet av styrelsen och den lades till handlingarna. 

  

5. Ekonomisk rapport 

Kassören Carl hade förhinder att delta på kvällens möte, men hade skickat en Resultat- 

och Balansrapport till styrelsen. I rapporten framgick att Gnesta kommun betalat 6 140 kr  

för Nationaldagsfirandet samt intäkter från bildvisningen. Hembygdsföreningen betalade 

2 862 kr till STIM, samt 2 250 kr till Tolle för uthyrning av hans musikutrusning och för 

hans spelande under sommaren. Per 30 september gör föreningen ett positivt resultat på 

14 325 kronor 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Tolle och Adam Adobati för Gårds- och Fastighetsgruppen har satt för scenen med 

plåtskivor inför vintern. Riset som ligger nedtaget på baksidan av gården kvarstår att 

hämtas av Håkans företag. En polisanmälan pga skadegörelse är gjord utav Tolle, se 

bilaga 2. 

 

Margareta föreslår att skolplancherna kan vara en del utav lotterivinsterna på 

Julmarknaden. Beslut togs att så icke ska ske, dom ska bevaras till kommande 

skolmuseeum. 

 

Enlig Margareta har en del skyltar satts upp av Torpargruppen. 
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Margareta efterfrågar hjälp med sortering av bilder som finns tillgängliga för att upprätta 

ett register och för att kunna offentliggöra dem. 

 

Inslagning av lotterivinster som julklappar har skett av Annika, Pia, Marianne och 

Gunilla. 

 

Möte med Birgit W, Pia och Nanny har skett för genomgång av Hembygdsgårdens affär 

för uppslag inför olika teman bl a inför julmarknaden. Beslut togs att inköp av vissa kort 

kommer att göras för att utveckla butikens utbud.  

 

7. Rapport bildvisning 

Sten och Margareta höll i bildvisningen ”Gnesta förr och nu” på Hembygdsgården 

2022-09-24 då 17 st personer deltog. Nästa bildvisning är 2022-10-22 och vid båda 

tillfällena serveras kaffe & hembakat bröd.  

 

8. Medlemsvärvning 

Hittills har Håkan värvat en medlem. Nanny kommer att anordna ljusstöpning i 

Hembygdsgården och hoppas då på att värva ytterligare medlemmar. 

 

9. Hembygdsgårdens uppvärmning, samt behov av hyresjustering, 

prenumerationer Bygd & Natur 

Behov av hyresjustering fodras för uthyrning av Gästgivargården. Beslut togs av 

styrelsen att uthyrning av Gästgivargården fortsättningsvis är enligt följande; 

 

Ottosalen                  max 30 pers     halvdag 4 tim = 450 kr, heldag 8 tim =  850  kr 

Amandarummet        ”-    10 pers    halvdag 4 tim = 450 kr, heldag 8 tim =  750  kr 

Hela bottenvåningen + köket          halvdag 4 tim = 800 kr, heldag 8 tim =  1200 kr 

Avräkning för köket (om det ej ska används)                                            =  -100  kr  

Städningen höjs till   =  500  kr/tillfälle 

  

Ny uthyrningskostnad gäller från 2022-12-01. 

 

Gunilla har uppdraget att meddela Britt Karlsson som har hand om uthyrningen och 

skicka dagens protokoll till henne. 

 

Margareta skriver in ovanstående på föreningens Hemsida. 

 

Styrelsen diskuterade även möjligheten att kunna hyra ut Gästgivargården under Jul- 

och Nyår, men att då inte belasta Britt Karlsson med städning o dyl. 

 

Uppvärmningen av Gästgivargården diskuterades. Beslut togs om att sänka 

termostatvärmen på elementen två grader, till 19 grader. Detta går att justera till högre 

värme vid uthyrning o dyl. 
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El-uppvärmningen har blivit så dyr och ett förslag från Håkan är att köpa ett par 

oljeburna element, han kommer att undersöka kostnaden för det. 

 

Prenumerationen av tidningen Bygd & Natur ska uppdateras utav Calle; den ska gå till 

Tolle, Margareta, Sten, samt 1 ex till Hembygdsgården. 

 

10. Hembygdsföreningens Julmarknad lördagen 2022-12-03 

Gunilla redogjorde för nu inkomna önskemål om deltagande på Julmarknaden, se 

bilaga 3. 

 

- Beslut togs av att Hembygdsföreningen bjuder på glögg & pepparkakor. 

- Hyra av marknadsstånd sker av Lions Club till en kostnad av 100:- kr/stånd samt 

         hjälp ifrån dom att montera upp stånden marknadsdagen. Lions Club kommer även  

         att delta i ett marknadsstånd och sälja varm korv & bröd. 

              -Hembygdsföreningen har kaffeservering & hembakat inne i Gästgivargården. 

              -Tolle bjuder på julmusik. 

             - Björnlunda Nya Manskör kommer att uppträda 15 – 15.30. Pia ordnar detta. 

             - ”Tomten” (Lars Speicher) kommer och delar ut godispåsar till barnen. 

 

11. Övrigt 

Entrétrappan till Gästgivargården ska renoveras. Ett trappsteg är trasigt och måste 

åtgärdas. Håkan ombesörjer att ge uppdraget till någon snickare. 

 

Inkommit Medlemsbrev från Södermanlands Hembygdsförbund daterat den 27 

september 2022 gicks igenom av styrelsen.  

 

12. Nästa möte  

            Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 3 november 2022. 

 

13. Avslutning 

           Mötet avslutades kl  18.55 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för 

           visat intresse och deltagande. 

 

 

           Vid protokollet  Justerare      Ordförande 

 

 

           Gunilla Engström  Sten Eriksson      Håkan Ekstrand 


