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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
Inget från föregående protokoll.
Inkommande post
Inkommen post från Långhundraleden.
Ordföranden informerar
Se punkt Stationshuset.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Höstresa, 27 augusti.
Bussresa till Wijs trädgård, Ockelbo och Engelbergs Bruk. Trevligt. Lite långt
att åka men alla verkade vara nöjda. Det var 33 personer som deltog.
Pilgrimsmarknad,3 september.
Lars och Agneta deltog. Bra väder. Ganska mycket Pilgrimsvandrare.
Seniorgymnastik började den 6 september i Frösundagården mellan 10-11.
Har varit ca 8-10 personer per gång som deltagit. Fler deltagare välkomnas.
Hösten beslutas att det är på prov och avgiftsfritt. Till våren utvärderars
aktiviteten.
Sagostig/ Familjedag, 11 september
Väldigt lyckat och fint väder! Ca 36 personer deltog. Fler barn detta år. Barnen
fick i år träffa Mamma Mu, Kråkan, barnen, bonden och Sagohäxan såklart.
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Aktuella/kommande aktiviteter
Vårmarknadsmöte 10 oktober19:00 i Stationshuset.
Anki kallar berörda personer. Från styrelsen deltar Anki, Agneta, Anne-Marie
och Lars.
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Kulturfönstret, i Kulturhuset 3-17 oktober.
Frösunda. Lars koordinerar ihop fönstret tillsammans med Bertil Hellsten. Det
är ett inplanerat möte 21:a september på Kulturhuset. Bertil har gjort ett
bildspel. Diskussioner i styrelsen på olika andra förslag på vad som kan finns
med. Lars mailar ut till alla i styrelsen om datum och tid för uppbyggnad av
fönstret.
Uppsättning av Frösunda skyltarna.2 oktober kl 10:00 i Lövsta backe.
Alla berörda markägare har lämnat sitt medgivande på att sätta upp skyltana på
deras respektive mark.
28:e september kl 10:00-Anki och Lars mäter ut de olika platserna.
Montering 2 oktober: Gräva. Gjuta cement i papprör. Delar av styrelsen gräverförsök få med er andra som orkar och kan gräva. Susi och Stefan blandar
cement och kör på lastbil till de olika platserna.
Fakturering av skyltarna ses över av Susi.
Frösunda hembygdsförenings 40-års Fest, fredagen den 11 november.19-23.
Frösunda gården är bokad. Björn och Linda Rapp kommer att uppträda. Berit
från Sunnanskog kommer att ordna maten. Förslag på lotteri- lokala vinster.
Planering fortsätter.
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Julmarknad, 10 december.
Frösundagården bokad.
Stationshuset
Gruppen arbetar vidare med att söka upp entreprenörer som kan och vill åta sig
jobbet.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Inget att rapportera.
Kassarapport
Kassören rapporterar aktuell kassarapport. Idag är det ca 203 betalande
medlemar i Hembygdsföreningen.
Kostnader kring 40-årsfesten diskuteras.
Övriga frågor
Stationshusets kyl/frys har gått sönder. Styrelsen beslutar om att en ny bör
inköpas.
Förslag på mer energieffektiva element för stationshuset.
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En kopiator alternativt en skrivare behövs till stationshuset. Det är inte
meningen styrelsens medlemmar ska behöva skriva ut/kopiera upp utskick på
sina respektive jobb.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 18 oktober 18:30.Stationshuset.
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Jessica Pontell

