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Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Margareta Elg, Adam Adobati och Gunilla Engström. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan öppnade styrelsemötet kl 18.10 och hälsade styrelsemedlemmarna 

välkomna till mötet. 

 

2. Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Annika Nilsson. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Utskickad dagordning inför mötet godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-06-02 föredrogs av sekreterare Gunilla. Därefter 

godkändes protokollet av styrelsen och lades till handlingarna. 

  

5. Ekonomisk rapport 
Då kassören Carl Landberg meddelat förhinder att delta på kvällens mötet kommer han 

inom kort att skicka en redogörelse av Balans- och Resultatrapport. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Tolle för Gårds- och Fastighetsgruppen upplyste om att han har inhandlat nya delar till 

det sönderblåsta tälttaket till en kostnad av 880 kronor. 

 

Grannen nedanför Hembygdsgården har klippt den gemensamma granhäcken efter att 

han först kontaktat Tolle och fått klartecken till det. Riset från granhäcken på 

Hembygdsföreningens sida ska borttransporteras med hjälp utav Håkan och hans 

maskiner. Det kan tilläggas att klippningen inte var till belåtenhet utav Tolle. 

 

Uppfarten till Hembygdsgården diskuterades, då den är relativt brant och mycket svår 

för de gamla med rullatorer. Förslag från Tolle var att hämta några medlemmar vid 

evenemang som inte klarar av uppfarten. Alternativet är att ansvariga i styrelsen får 

vara behjälpliga. 

 

Hembygdsföreningens stora skylt har renoverats av Tolle och Adam. Dom ska nu hitta 

en lämplig plats för uppsättning av den skylten. 
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7. Medlemsvärvning diskuterades hur man på bästa sätt kan värva medlemmar. 

Uppfattningen var att vid de olika aktivitetstillfällen som föreningen har, att då som 

tidigare uppmuntra till medlemsskap i föreningen. Ett eventuellt framtida familje- 

medlemsskap diskuterades. 

 

8. Kommande aktiviteter 

Trivselträffar med bildvisning samt kaffeservering kommer att anordnas den 24/9 

och 22/10. Sten har uppdraget att göra affischer och göra reklam för tillfällena. 

 

Julmarknad kommer att anordnas lördagen den 3/12 kl 13-16. Gunilla har uppdraget 

att bjuda in och kontakta ”knallar”. Cirka 10 – 12 Lionsstånd ska erbjudas och 

hyras. Vår förening kommer att hyra ut dessa till en kostnad av 400:- kronor/stånd. 

Lions club ska tillfrågas om dom vill delta på marknaden med att bl a sälja korv. 

Björnlunda manskör ska tillfrågas om uppträdande samt att ”tomten” Lars Speicher 

kan komma. Håkan gör detta. 

 

9. Övrigt 

Annika har hittat ett gammalt dokument i en låda i köket om historiken av Frustuna 

Hembygdsförening. Beslut togs att den ska uppdateras och sättas upp på föreningens 

anslagstavla. 

 

Ett medborgarförslag till kommunen kommer att upprättas av Margareta angående 

möjligheten att parkera på Ringvägen när det är evenemang på Hembygdsgården. 

 

Beslut togs att Gunilla kontaktar företaget Traseko i Gnesta för att beställa en bättre 

belysning utvändigt vid éntreuppfarten och trappan till Gästgivargården. 

 

Gunilla upplyste om att ett tackkort inkommit angående Torvald Hagstedts bortgång 

från familjen.  

 

10. Nästa möte  

     Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 1 september 2022. 

 

11. Avslutning 

     Mötet avslutades kl  19.40 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för 

     visat deltagande och intresse. 

 

 

 

Vid protokollet  Justerare      Ordförande 

 

 

Gunilla Engström  Annika Nilsson      Håkan Ekstrand 


