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Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2013  

 

Ideellt engagemang 
Under året har samtliga styrelsemedlemmar bokfört antalet arbetstimmar i 
föreningsarbetet. 
Det har visat sej att vi totalt lagt ned 1 976 timmar =247 arbetsdagar á 8 timmar 
(Man räknar att en person utför 1 880 timmar/år med 40 tim/vecka) 
KONTENTAN av detta: Styrelsen har nedlagt 1 mans årsarbetstid + 1 månad! 
Dessutom har övriga medlemmar och intressenter nedlagt ytterligare många timmar som 
vi inte har antecknat. Detta har utförts med inlevelse och glädje helt IDEELLT för att följa 
nedanstående berättelse! 
 

 
MÅL och INRIKTNING 
Styrelsen har verkat för att bevara och utveckla Hembygdsgården och föreningen i enlighet med 
stadgar och årsmötesbeslut.  
 
Styrelsemöten och närvaro 
              Antal möte       Frånvaro Vald t.o.m 
 
Rolf Svanberg Ordförande  10 1 2013 
Håkan Nilsson  Sekreterare  10 1 2014 
Lisbeth Lind Svanberg Kassör   10 - 2014 
Kenth Sundberg v.ordf  10 4 2013 
Helena Selberg  Ledamot  10 2 2013 
Maj Larsson Ersättare  10 2 2014 
Björn Dahl Ersättare  10 1 2013 
 
Judith  Sundström  Hedersmedlem och adjungerad ledamot  
 
Webbansvarig 
Stefan Åkerström 
 
Aktivitets- och festkommitté 

Styrelsen 
 
Revisorer 
Margaretha Hansson Eva Dahl 
Ersättare Karin Wikman 
 
Valberedning 
Berit Birin sammankallande 
Torbjörn Selberg, Judith Sundström 
 
Möten 
Styrelsen har avhållit 10 protokollförda möten samt många underhands och telefonkontakter samt 
gemensamma arbetsdagar. 
 

Medlemmar och medlemsavgifter 
Under året har föreningen haft 62 betalande medlemmar.  
Årsavgifterna har varit 100: - för enskild medlem och 200: - för familj.  
 
Anslutningar 
Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund. Föreningen äger 10 aktieposter i RÅEK 
och 1 aktie i AGROCENTER i Råne älvdal A-B 



 
Aktiviteter  
Föreningen deltog med egen utställning vid köpcentrat ”Enter” i Boden under en lördag i höst och 
bemannades av Lisbeth Lind Svanberg, Håkan Nilsson, Rolf Svanberg.   
Vid ”Miljö och Skördedagarna” i Boden deltog föreningen och bemannade informationsstället 
under 3 dagar. Informatörer då var Maj Larsson, Lisbeth Lind Svanberg, Håkan Nilsson, Gunilla 
Burman, Rolf Svanberg.  
Båda informationsplatserna var mycket uppskattade och välbesökta. 
Vi visade några av museets alster och informerade om verksamheter i Sörbyn. 
I februari hade vi Gudstjänst med vår präst, Mogens Amstrup-Jakobsen, som ordnade ett 
”husförhör” enligt gammal tradition i Hembygdsgårdens museirum för missionshuset.  
Valborg firades i vanlig ordning med majbrasa, sång, kaffe och lotterier.  
Qi gong har bedrivits av PRO under vår och höst. 
Nationaldagen firades som vanligt med tal av vår nye landshövding Sven-Erik Österberg, som 
dessutom blev vår medlem tillsammans med sin hustru.  
Middagsgäster från Unionen i Boden har besökt oss och utspisats. Många museivisningar har 
utförts och speciellt vid ”O-ringens 5-dagars” kom många utländska besökare till museet 
Under året har föreningen haft musikkafé och ”Gofikakvällar”. Under hösten har serverats 
pizzamiddag/paj middag, paltmiddag. 
3 resor har företagits under året. En resa i ”Eyvind Jonssons fotspår” till Näsberg, Murjek, 
Hornberg, Pålkem, Flakaberg, Njallats. En resa till Dammåsen och en till brandplatsen i 
Bodträskfors/Harads. Det var trevliga resor med många deltagare. 
Året avslutades med skinksmörgås och ”dopp i gryta”. 
Våra 2 kommunalråd gästade oss nästan en ”heldag” där vi från styrelsen fick framföra vår syn 
på kommunens satsning till föreningslivet på landsbygden. Resulterade i ett nytt möte som 
”råden” kommer att bjuda in till i närtid. Vi väntar på inbjudan! 
 
Underhåll fastighet och museiföremål 
Föreningen har en plan för underhålls- och andra åtgärder på fastigheten. Planen är ett levande 
dokument och visar att många planerade åtgärder blivit genomförda under de gångna åren. 
 
Hembygdsdagen/Nationaldagen 6 juni  

Kl 1100 startade vi Nationaldagsfirandet. 
Vädret var helt på vår sida, solen skiner från klarblå himmel och temperaturen är sommarskön. 
Hamburgarlukten låg tät över området och lockade folk till försäljningsstället. 
Flera av våra duktiga hantverkare fanns även på plats och där förevisades och utställdes 
stickade och virkade alster, snidade knivar, luffarslöjd, medeltidssmycken, allt av hög kvalité. 
Vår nye landshövding Sven-Erik Österberg med sällskap välkomnades och visades runt i 
området och museet  
Kl 1200 höll landshövdingen ett trevligt nationaldagstal. 
Fikat serverades i hembygdsgården, men många föredrog att dricka sitt kaffe ute i solen. 
 
.  
Representationer och möten  
Ordförande och kassör har deltagit i informationsmöte Luleå, angående försäkringar i föreningen. 
Hembygdsföreningen har varit representerad vid informationsträffar angående 
hemsidor/länsportal. 
Föreningen representerades av ordförande och kassör vid Överstbyns firande av ”Årets by 2013”. 
Föreningens representant i ”Byautvecklingsgruppen” har varit kassören Lisbeth Lind Svanberg. 
 
Museum och Gåvor, sponsring 
Museet har mottagit gåvor under året som katalogiserats och placerats. 
Ett stort antal nyttosaker har donerats av olika givare och resulterat i ”Loppisbord” som flitigt 
besökts.  
 
Minnestelegram  
Många minnestelegram har förmedlats vilket gett föreningen inkomster. 
 
Hemsida 
Föreningens webbmaster är Stefan Åkerström som regelbundet daterat upp vår hemsida.  
Ni hittar den på adress; 
www.sorbyn-sundsnas.se  



 
Studiecirklar 
Vårt studieförbund ”Studieförbundet Vuxenskolan” har på ett förtjänstfullt sätt bistått föreningen i 
olika arrangemang med ekonomisk och praktisk hjälp. 
En målarcirkel har bedrivits i ABF-regi genom Rolf Selberg. 
 
Hembygdsgården skötsel och nyttjande  
Hembygdsgården har under verksamhetsåret använts till föreningens aktiviteter ett 
70-tal gånger inklusive uthyrning till andra föreningar samt till privata intressenter. 
Även tvättmaskinen har flitigt nyttjats. C:a 1500 personer har deltagit på de olika arrangemangen. 
Ett flertal mindre och större grupper har guidats i museet under året.  
Gräsytorna har underhållits genom ungdomen Johan Engman, som svarat för klippning. 
I stora salen har bedrivits friskvård, ”Qui Gong” av PRO. Hjärtstartaren har demonstrerats. 
Loppisborden har flitigt besökts och gett föreningen ett litet kassatillskott. Loppisverksamheten 
och hembygdsgården har på ett förtjänstfullt sätt omhuldats av kassören Lisbeth Lind Svanberg, 
Hon har hållit ordning och reda på ”loppisbord”, städning och snöröjning.   
 
Ekonomi 
Med den verksamhet som bedrivits i Hembygdsgården under året, aktiviteter i form uthyrningar, 
fester och arrangemang enligt ovan, så har styrelsen lyckats hålla ekonomin på fötter.  
Avskrivningar av inventarier har gjorts enligt plan. 
Vi hyser hopp om att även fortsättningsvis, kunna finansiera och vidareutveckla gården till byns 
naturliga samlingsplats.  
 
Slutord 
Det är styrelsens förhoppning att föreningens verksamhet och byaengagemang ska fortleva 
och att med medlemmarnas och övriga bybors bistånd, förtroende och engagemang även 
fortsättningsvis hålla Hembygdsgården och föreningen vid gott liv. 
Styrelsen tackar alla medhjälpare för all hjälp vi fått för att genomföra föreningens verksamhet 
under det gångna året. 
Vi önskar den nya styrelsen fortsatt framgång under verksamhetsåret 2014. 
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Maj Larsson    Björn Dahl 
Ersättare     Ersättare 


