Utgiven 2016-06-29
Jessica Pontell

Datum:
Plats:

FRÖSUNDA HEMBYGDSFÖRENING
Styrelsemöte

Protokoll nr 7
Sida 1 av 2

2016-06-27 möte nr 7
Stationshuset

Närvarande
Ordförande
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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.
Inkommande post
Genomgång av inkommen post från Långhundraleden.
Information inkommen om att Pilgrimsmarknaden är den 3:e september.
Ordföranden informerar
Inbjudan till Frösunda hembygdsförening att ha utställning i Kulturfönstret i
Vallentuna centrum mellan 3-17 oktober. Skärm och saker framför. Planering
bör påbörjas.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Midsommarfirande på Björkvallen! Kvällen före midsommarafton var vi sju
vuxna och två barn som klädde Majstången med björkris och slog upp tältet.
Vi såg då att tältet var så dåligt att Hembygdsföreningen måste köpa ett nytt
tält till hösten.
Midsommardagen kläddes Majstången med blommor och restes sedan med
förenade krafter. Margareta Hellsten ledde sången och dansen. Medan Bertil
spelade gitarr och sjöng. Många deltog i dansen så ringarna blev stora! Stort
tack till underhållarna!
Hembygdsföreningen hade lotteri med fina vinster! Samtidigt var det många
som gick tipspromenaden. fyra stycken med alla rätt.
Aktuella/kommande aktiviteter
Datum för årets höstresa blir den 27 augusti. Resa till Wi trädgårdar och
Engelsbergs Bruk.
Förslag på datum för Sagostig/ Familjedag 11 september (ej klart)
Kontrollera om ok att det krockar med Pilgrimsmarknaden då det krockar med
marknaden och att pilgrimsvandringen den dagen sker med personer uppklädda
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som medeltida personer. Det skulle bli svårt att ha bägge aktiviteterna
samtidigt. Kolla med Fotbollsklubben också så att de inte har familjedag
samtidigt.
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40-års Fest senare i höst oktober/ november.
Agneta kontrollerar förslag med Tina Svensson. Kvarstår!
Stationshuset
Gruppen arbetar vidare. Inget nytt inrapporterat till styrelsen.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Hela styrelsen får i uppdrag att se över hemsidan (igen!) inför nästkommande
möte och ge Mats Hellsten återrapportering om hemsidan. Bland annat har en
styrelsemedlem noterat att kontakt uppgifterna och arbetsuppgifter på oss i
styrelsen bör uppdateras. Anne-Marie tar kontakt med Mats om hans utgifter
för hemsidan och domäner.
Facebook- Styrelsen stöder Elin i beslut om att tillåta mer
”annonsering/reklam” av lokala företag.
Kassarapport
Kassören rapporterar om aktuell kassarapport.
Övriga frågor
Förslag har inkommit till hembygdsföreningen om att se över en renovering av
St. Olofs Källa. Frågan lyfts vidare till Sockenrådet och till kommunens
kulturråd.
Vi diskuterade hur vi ser på vårmarknaden och hur vi anser att den ska kunna
organiseras så att belastningen inte blir för stor för de som har huvudansvaret.
Vad vi förstår kan både Göran Jansson och Ann Asp arbeta vidare med
vårmarknaden, men utan att bära hela ansvaret. En lämplig fördelning av
arbetet bör kunna ske mellan de olika inblandade föreningarna. En gemensam
diskussion hålls i höst för att få fram ett godtagbart koncept. Alla vill ha
Vårmarknaden kvar!
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 16 augusti 18:30 i Stationshuset.
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Lars Andersson

