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Frustuna Hembygdsförening   2022-11-03 

Ringvägen 8, 646 35 Gnesta 

Org.nr 819000-6224 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Frustuna Hembygdsförening. 

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

Nilsson, Margareta Elg, Adam Adobati, Pia Amundsén och Gunilla Engström. Britt Karlsson 

var inbjuden till mötet. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Håkan öppnade styrelsemötet kl 18.05 och hälsade styrelsemedlemmarna 

välkomna till mötet. 

 

2. Val av justerare 

Att justera dagens protokoll valdes Carl Landberg. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. 

 

4. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll 2022-10-06 upplästes av Gunilla. Därefter godkändes 

protokollet av styrelsen och lades till handlingarna. 

  

5. Ekonomisk rapport 

Kassören Carl redogjorde för Resultat- och Balansrapporten, se bilaga 1. Årets resultat 

hittills 34 068,85, summa omsättningstillgångar 178 130,22 för perioden 2022-10-01 – 

2022-10-31. Resultat är 14 858 kr. Därefter lades handlingen till protokollet. 

 

6. Rapporter från arbetsgrupper 

Tolle har släpat ris från nedansidan av hembygdsgården och riset är bortkört. Vidare så 

har han klippt gräs och krattat på hembygdsgården. Han upplyser om att service på 

handgräsklipparen måste göras nu under hösten. Håkans firma ombesörjer detta. 

 

Margareta för Kulturminnesgruppen meddelar att skyltar är utbytta till nya. 

  

Mediagruppen. Margareta är orolig för att något hänt i föreningens hemsida. Hon begär 

hjälp för att se över programmet. Vi avvaktar och ser om det återställs under veckan.  

Eventuellt kan Stens bildspel läggas in på Hemsidan. Han fick beröm av tidningen ÖSP 

för sin insats av Gnesta bilderna ”Förr & Nu”. 

 

Butiksgruppen med Pia och Nanny Andersson/Sahlin samt sammankallande Birgit 

Westerberg har fått inspiration till butiken från besök på Torekällberget i Södertälje.  
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7. Rapport bildvisning 

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

vid två tillfällen den 24 september och den 22 oktober. Besöksantal ca 55 personer 

totalt. Den blev så populär av besökarna. Eventuellt ska nästa års visningar vara med 

hjälp av högtalare. 

 

8. Medlemsvärvning 

Beslut togs om Calle ska undersöka möjligheten till att skaffa en QR- kod för att 

underlätta att ta in medlemsavgift. 

 

9. Hembygdsgårdens uthyrning 

Tidigare specialavtal för fasta kunder som hyrt varje månad, som varit Lions Club, 

Durspelarna, Bridge o Vira klubben och Föreningen Vattentornet har slopats. Beslut 

togs att hyran för Gästgivargården halvdag 4 tim/gång 800:- kr för alla. Motiveringen 

till det är de höjda energipriserna.  

Styrelsemedlemmarna får även i fortsättningen använda lokalerna utan kostnad. 

 

 

10. Kommande aktiviteter  

För andra året i rad anordnar Hembygdsföreningen en liten Julmarknad lördagen 

2022-12-03. 

 

- Sten gör affisch med inbjudan till Julmarknaden samt kör bildvisning inne i  

  Gästgivargården.  
-  Hembygdsföreningen bjuder på glögg & pepparkakor. Adam är ansvarig för inköp  

   och serveringen sker mitt på gården. 

- Gunilla ansvarar  för kontakten med ”knalllar” och uthyrning av marknadsstånden 

  till en kostnad av 300 kr/stånd. De som har egna stånd får betala 150 kronor. 

- Sune Engström från Lions Club, kommer med hjälp av 4 stycken av våra 

  styrelsemedlemmar att hämta och montera upp marknadsstånden, med början 

  kl 09.00.  

- Släpkärra finns tillgänglig. 

- Annika ansvarar för Hembygdsföreningens lotteristånd. 

- Carl, Margareta och Pia finns med och hjälper till med allehanda. 

- Hembygdsföreningen kommer att ha kaffeservering & hembakat bröd inomhus.    

 Annika och Gunilla ansvarar för bakning och försäljning. 

- Håkan kommer att leverera en julgran som monteras upp på gården, samt eldkorgar. 

             -Tolle bjuder på julmusik utomhus. 

             - Björnlunda Nya Manskör kommer att uppträda 14.30. 

             - ”Tomten” (Lars Speicher) kommer kl 15.15 och delar ut godispåsar till barnen. 
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11. Diskmaskin. Beslut togs om att en diskmaskin ska inköpas från Elon i Gnesta. Gunilla 

är ansvarig för detta samt att ansöka om bidrag från Lions Club i Gnesta. Efter att vi 

fått bidraget kommer ett julkort till tack att skickas till Lions Club samt att dom får ha 

Gästgivargården gratis i december månad.  

 

12. Övrigt 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas torsdagen den 1 december 2022. Då inbjuds 

styrelsemedlemmarna till en julsmörgås från Gustavsvik att avnjuta i 

hembygdsgården. Inbjudan gäller även respektive till styrelsemedlemmarna, som får 

betala julsmörgåsen själv. Inbjudan är till kl 19.00 och då ska även arbetsgrupperna bli 

inbjudna. Gunilla skickar en inbjudan till sammankallande till dessa. Kerstin 

Gnestadius, Britt Karlsson och Peter Gustavsson inbjuds också. 

 

13. Nästa möte  

            Torsdagen den 1 december 2022 kl 18.00. 

 

14. Avslutning 

           Mötet avslutades kl 19.50 med att ordförande tackade styrelsemedlemmarna för 

           visat intresse och deltagande. 

 

 

           Vid protokollet  Justerare      Ordförande 

 

 

           Gunilla Engström  Carl Landberg      Håkan Ekstrand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


