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Datum:
Plats:

FRÖSUNDA HEMBYGDSFÖRENING
Styrelsemöte

Protokoll nr 3
Sida 1 av 2

2016-02-23 möte nr 3
Stationshuset

Närvarande
Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Lars Andersson
Jessica Pontell
Agneta Larsson
Anki Svensson
Susi Bischof
Lasse Lindwall
Anne-Marie Karlsson(ej närvarande)

Distribueras till samtliga i styrelsen samt, Anita Roos som representant i Sockenrådet, Elin Holmgren
representant för Vi Frösundabor och Mats Hellsten representant för Sockenstrunt.se-för kännedom.
1
2
3

4
5

6
7

8

9

Ordförande öppnade mötet
Ordföranden öppnade mötet.
Föredragningslistan godkändes
Föredragningslistan godkändes.
Föregående protokoll
Genom gång av föregående protokoll.
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.
Inkommande post
Inkommen post från Långhundraleden.
Ordföranden informerar
Lars och Susi informerar från marknadsföringsminglet ”Upptäck Vallentuna”
vid Vallentuna kommun som de deltog i 17/2. Hembygdsföreningen har nu en
sida upplagd på Upptäck Vallentuna. Denna sida ersätter inte någon hemsida
men bör uppdateras aktivt med aktuella händelser. Frågan kom även upp om att
Frösunda hembygdsförening behöver en egen mailadress.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Inga genomförda aktiviteter sedan senaste mötet.
Aktuella/kommande aktiviteter
Årsmöte 13 mars 14:00, Frösundagården
-se tidigare protokoll för arbetsfördelning.
-Lars tar kontakt med Anne-Marie för att stämma av: Frågan kvarstår om
efteraktivitet och bekräftelse av bokning av Frösundagården.
-Lars tar kontakt med möjlig föreläsare som efteraktivitet.
-Susi tar, om möjligt, med en av välkomstskyltarna för att visa upp på
årsmötet.
-Vi tar även med mössor och kassar för försäljning.
-Lasse informerar vid mötet om stationshusets renovering.
-Styrelsen samlas kl. 12:00 för förberedelser. Konstituerande möte efter
årsmötet.
Stationshuset
Lasse informerar om att stationshusgruppen har börjat titta på olika priser för
fönster och även om en upphandling på renoveringen ska utformas. Tanken är
att använda sig av lokala hantverkare.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Mats Hellsten har lagt ut protokoll på hemsidan.
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Kassarapport
Ingen rapport detta möte. Kassören ej närvarande.
Övriga frågor
Förslag på att arrangera en historisk/arkeologisk/fornlämnings rundresa i
Frösunda för Frösundabor. Frågan tas vidare till kommande möten.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte efter Årsmötet 13/3
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Jessica Pontell

