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Stationshuset

Närvarande
Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Lars Andersson
Jessica Pontell
Agneta Larsson
Anki Svensson
Susi Bischof
Lasse Lindwall
Måns Svensson
Anne-Marie Karlsson

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 och
utlägg på hemsidan.
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Ordförande öppnade mötet
Ordföranden öppnade mötet.
Föredragningslistan godkändes
Föredragningslistan godkändes.
Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.
Uppföljning av årsmötesprotokoll:
Styrelsen med hjälp av Susi har sett över ett möjligt medlemskap i Sveriges
hembygdsförbund. Beslut att Frösunda hembygdsförening åter ska bli med i
förbundet. Anne-Marie tar kontakt med dem.
Fagning av Klashagen blev beslutat till den16:e april och med markägarens
godkännande.
Genomförande av gymnastik dagtid blev beslutat på årsmötet- detta dagtid på
vardagar. Förslag på liknande aktivitet alternativt inköp av gåstavar och
arrangerande av gemensamma promenader kvällstid har även det kommit in till
styrelsen. Styrelsen är positiv till dessa initiativ och står gärna bakom denna
typ av arrangemang.
Kommunsidan Upptäck Vallentuna där Frösunda hembygdsförening fått en
sida, behöver arbetas med mer aktivt. Måns ser över detta med stöd av Lars
som var med vid informationen om denna sida.
Frågan kvarstår om att finna en tredje person till nästkommande års
valberedning.
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Inkommande post
Inkommen post från Långhundraleden.
(Förslag tas upp om hembygdsföreningen kan tillfråga Hans George Valtinus,
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från Långhundraleden, om en möjlig föreläsning om lokala ortsnamn)
Ordföranden informerar
Inget att informera.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Årsmötet: Styrelsen är väldigt glada att välkomna ny styrelsemedlem- Måns
Svensson. Mycket roligt!
Vid årsmötet ombads flera medlemmar se över foton och skriva ner namn.
Inventeringen bör fortsätta och att få namnen nedskrivna är väldigt viktigt.
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Infartsskyltar fick även en positiv respons på årsmötet. Skyltarna är fortfarande
under produktion. Platser för skyltarna måste planeras.
Aktuella/kommande aktiviteter
Valborg 30/4
Kyrkan står för kaffe och kaffebröd.
Styrelsen kokar kaffe kl. 17:30. (Anne-Marie har nyckel)
Konsert i kyrkan kl. 19:00.
Fika i Frösundagården vid 20:00.
Brasan tänds vid 21:00.
Hasse Jansson tillfrågas av Lars om eldning runt Valborgsmässobrasan, möjlig
nattvakt och markägaren om ok att elda.
Anki kontrollerar elden morgonen efter.
Fagning i Klashagen 16 april
Samling vid kyrkan 10:00.
Medtag krattor, sekatörer och fikakorg.
Boule
Börjar nu till våren
Lars sammanställer ett flygblad med ovanstående aktiviteter. Även information
om inbetalning av medlemsavgiften.

8

9

10
12
13
14

Vårmarknaden 21 maj
Vårmarknadsgruppen med Anki som representant från Hembygdsföreningen
fortsätter sitt arbete.
Stationshuset
Stationshusgruppen fortsätter sitt arbete. Just nu arbetar gruppen med en
upphandling av hantverkare.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Styrelsen går under mötet in och gemensamt tittar på hemsidan som Mats
Hellsten har arbetat med. Mats har gjort ett jättefint arbete med hemsidan och
protokollen finns numera att finna på hemsidan. Bra jobbat Mats!!
Kassarapport
Kassören rapporterar om aktuell kassarapport.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 10 maj 18:30 Stationshuset.
Ordföranden avslutade mötet.

Utgiven 2016-04-05
Jessica Pontell

Vid protokollet
Jessica Pontell

FRÖSUNDA HEMBYGDSFÖRENING
Styrelsemöte

Protokoll nr 4
Sida 3 av 3

