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Frustuna Hembygdsförening        2022-09-01 

Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Annika Nilsson, Pia Amundsén 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 Tolle. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-08-04 upplästes av Håkan. Därefter godkändes 

protokollet av styrelsen och den lades till handlingarna. 

 

5. Ekonomisk rapport 

Kassören Carl Landberg deltog digitalt på kvällens möte och redogjorde för Balans- och 

Resultatrapport. Rörelseresultat för perioden 2022-06-01 – 2022-08-31 var 9742,68 övrigt 

se bilaga 1 Balans- och Resultatrapport. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Tolle för Gårds- och Fastighetsgruppen upplyste om att skadegörelse på Hembygdsgården 

har skett i form av 3 st uppbrutna lås och ett antal plaststolar förflyttade upp i backen 

ovanför hembygdsgården, varav 4 st stolar sönderslagna. Händelsen kommer att 

polisanmälas utav Tolle. 

 

7. Rapport från genomförda Trivselträffar 

16 st Trivselträffar med underhållning och kaffe &amp; hembakat bröd är genomförda på 

Hembygdsgården i år. Uppskattat besöksantal har varit ca 380 st. Beslut fattades av 

styrelsen att Tolle som bidragit med sin ljudanläggning ska erhålla 1000:- kr samt för egen 

underhållning vid 5 tillfällen a´ 250 kr/gång. 

 

Styrelsen diskuterade förslaget från Gunilla om att till nästa år enbart ha en dag/helg för 

Trivselträffarna. Detta pga att det har visats sig svårt att få underhållning till alla dagarna. 

Frågan kommer att diskuteras igen inför kommande aktivitet. 
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8. Kommande aktiviteter 

Bildvisningstillfällen och 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 Lions marknadsstånd går att hyra till 

en kostnad av 400:- kronor/stånd. 

Håkan tillfrågar Björnlunda manskör om de kan delta vid evenemanget. 

Lars Speicher har lovat att vara tomte. 

 

9. Arkiv Södermanland i Eskilstuna 

Beslut togs om att vår förening skänker Sven Leindals fotosamling till Södermanlands 

arkiv i Eskilstuna. Ett nyttjanderättsavtal kommer att upprättas, Håkan ombesörjer 

detta och Tolle ordnar med transporten av fotosamlingen till Eskilstuna. 

 

10. Övrigt 

Företaget Traseko i Gnesta arbetar med att förbättra utomhusbelysningen vid 

entréuppfarten och trappan upp till Gästgivargården. 

 

Waldorfskolan i Gnesta har efterfrågat om de under hösten kan få komma till 

Hembygdsgården med sina elever för en rundvandring/visning utav gården. Tolle 

kommer att vara ansvarig för den kontakten. 

 

En träff angående Lilla Affären på hembygdsgården med Birgit Westerberg och 

Pia kommer att ske inom kort. En affärsskylt kommer att sättas upp. 

 

11. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 6 oktober 2022. 

 

12. Avslutning 

Mötet avslutades kl 18.55 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för 

visat deltagande och intresse. 

 

 

 

Vid protokollet  Justerare   Ordförande 

 

Gunilla Engström  Torgny Nilsson  Håkan Ekstrand 


