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2016-09-20 möte nr 10
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
Inget från föregående protokoll.
Inkommande post
Inkommen post från Långhundraleden. Beskrivning av runstenar i Kårsta.
Ordföranden informerar
Inget nytt.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Vårmarknadsmöte 10 oktober19:00 i Stationshuset.
Anki kallar berörda personer. Från styrelsen deltar Anki, Agneta, Anne-Marie
och Lars. Totalt nio personer deltog i mötet. Se mötesanteckningarna från
mötet.
Kulturfönstret, i Kulturhuset 3-24 oktober.
Frösunda Hembygdsförening i Kulturfönstret. Bertil Hellsten ordnade med ett
bildspel som presenteras på en egen bildskärm. Bertil och Lars la ut ett antal
nummer av Sockenstrunt, inklusive första exemplaret som är namnlöst! Då vi
inte har varit ensamma i Kulturfönstret har vi fått inskränka oss till detta.
Ursprungligen hade jag hoppats på att vi skulle kunna visa Sagoslottet i något
hörn men det har inte gått! Vi har nog ändå lyckats presentera
Hembygdsföreningen något!
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. Det är tre ställen som det gäller. Lövsta, Solsta och
Fågelsunda.
28:e september kl 10:00- tog Anki och Lars ut de olika platserna.
Monteringen genomfördes den 2:a oktober! Arbetet bestod av att gräva och
gjuta cement i papprör.
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Platsen vid Lövsta fick vi flytta på då Bo ville att den skulle stå vid gränsen.
Platsen blev inte helt lyckad då skylten skyms av ett träd. Arbetet gick fort tack
vare stor insats av alla som deltog. Vi delade upp oss i två grupper för att
skynda på arbetet. Det gick ganska bra att gräva tillräckligt stora gropar. Vi
hade mycket stor hjälp av Susi och Stefan. Stefan åkte ut och cementerade fast
skyltarna senare på eftermiddagen.
Efter det att vi satt upp skyltarna intog vi kaffe och smörgås samt tårta hos Susi
och Stefan i Billsta. Mycket trevligt i en varm hörna!
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Aktuella/kommande aktiviteter
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. Diskussion med Berit om kostnaden för maten.
Julknåperiet pågår så att det finns något att sälja på Julmarknaden.
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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. Lasse hade fått ett ytterligare anbud på 255 000 kronor ex. moms. Dyrt i
jämförelse med den ursprungliga uppskattade kostnaden.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Kasper Karlsson kan kanske gå in och hjälpa oss med hemsidan.
Kassarapport
Kassören rapporterar aktuell kassarapport.
Föreningen har gått back 44 000 kronor för året.
Resan sponsrades med 2 500 kronor.
Elkostnaden för stationshuset 24 000 kronor, vilket är en låg kostnad som
förmodligen beror på ett varmt år.
Försäkringen för stationshuset belöper sig till 10 000 kronor.
Övriga frågor
Det blir buffe på 40-årsfesten. kostnad cirka 150 kronor per kuvert. Diskuteras
med Berit! Tillkommer vin, alkoholfritt vin framför allt alkoholfri skumpa, öl,
och kaffe. Dessutom servetter dekorblommor kaffefilter, mjölk och te.
Jessica fixar samma fina bordsdekorationer som var på Julknåparfesten!
Bertil ordnar med bildspelet i lilla rummet. Lämpligt med samma bildspel som
gått i Kulturfönstret, Vallentuna Bibliotek.
Stationshusets nya kyl kostade 4 444 kronor Grovsophämtning av det gamla
trasiga kylskåpet.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 1 november 18:30. Stationshuset.
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
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