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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-02-01.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind-Svanberg, Kent Sundberg, Roger Engman och 
Håkan Nilsson.
 

§   1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att konstatera att kvällens möte i 
första hand ska ägnas åt förberedelser för årsmötet.

§   2. Val av justeringsman

Kent Sundberg valdes att, tillsammans med mötesordförande, justera 
mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-01-11 upplästes, justerades och beslöts därefter att 
läggas till handlingarna.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att Judith Sundström nu kunnat flytta hen till sitt hus i 
Sundsnäs och att hon var vid god vigör.
Ordförande orienterade även om att han varit i kontakt med länsmuseet samt 
Norrbottens Hembygdsförbund angående mötet där 11-02-26. Vid mötet kommer han 
och Berit Birin att delta. 
Ordförande meddelade att han kontaktat SV angående studiecirklar och att bidrag har 
sökts för föreningens aktiviteter. Mötet diskuterade möjliga studiecirklar, exempelvis 
avseende HLR och att skapa ett aktuellt fotoalbum som överensstämmer med 
upprättad inventarieförteckning. 

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att det ekonomiska läget fortfarande är gott. Det beror främst 
på genomförda aktiviteter med nettovinst samt att även loppis och uthyrningar bidrar 
till det ekonomiska läget. Preliminär BR delades ut. Den visade ett tydligt överskott 
innan planmässiga avskrivningar gjorts. 
Kassören meddelade att Norrbottens hembygdsförbund har planerat genomföra sitt 
årsmöte i Porjus 11-05-14 och att de efterlyser priser till sitt lotteri där.
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§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att inga akuta åtgärder måste vidtas.

§   7. Aktiviteter

Stundande soppmiddag konstaterades vara förberedd.

§   8. Övriga frågor

Förestående årsmöte diskuterades. Ordförande kommer att kontakta valberedningen 
angående arbetsläget. När det gäller förtäring, beslöts att mötesdeltagarna ska erbjudas 
prova på olika brödsorter från byns bageri.
Styrelsens förslag till stadgeändring diskuterades innan förslagets utformning 
fastställdes.
Sekreteraren uppdrogs upprätta förslag till dagordning. Ordförande redovisade sitt 
utkast till verksamhetsberättelse. Den godkändes efter smärre justeringar och 
undertecknades.

§   9. Nästa styrelsemöte

Kommande styrelsemöte genomförs 11-03-08 med början kl 19.00. 

  
Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Mötesordförande  Ledamot


