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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-05-30 kl 19.00
Närvarande: Rolf Svanberg, Roger Engman, Maria Selberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna. 

§   2. Val av justeringsman

Roger Engman valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-16 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att föreningen haft besök av 60 pensionärer från Luleå. Det 
blir ett besök från Piteå ned cirka 30 personer 11-06-05. Gruppen är en sångkör.
Ordförande repeterade även kommenderingslistan för miljöstationen.

Under denna punkt diskuterades även diplom som ska delas ut till de gjort sig förtjänta 
av det. Listan från föregående möte kompletterades med Eva och Björn Dahl, Karin 
Wikman, Johan Engman samt Torbjörn Selberg.

§   5. Kassörens orientering

Då kassören ej kunde närvara utgick denna orientering.

§   6. Hembygdsgården

Mötet uppdrog Håkan Nilsson att ordna med skylt för parkering för handikappade.
Det konstaterades att skärmtaket ska kompletteras med skjutdörrar. Ordförande åtog 
sig att prata med någon som nyligen satt upp en sådan och att införskaffa det som 
behövs i form skenor, hjul och beslag. Mötet beslöt att en arbetsdag ska inplaneras för 
detta. Då ska det även göras en städning av källarutrymmena samt att, om möjligt, 
komplettera skärmtaket med en takplåt. Tidpunkt fastställs vid kommande 
styrelsemöte.

§   7. Aktiviteter

Mötet diskuterade den kommande aktiviteten som är nationaldagsfirandet.
Ordförande har vidtalat räddningschefen Bengt Nilsson att hålla talet till fosterlandet. 
Mötet beslöt även att det ska erbjudas fika, loppis samt köp av medlemskort.
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Därutöver uppdrogs Roger Engman att servera hamburgare och att göra inköpen av 
varorna till detta. Mötet diskuterade även hur bilar ska anvisas parkeringsplatser.

Mötet beslöt att föreningen ska köpa bord av Lions till Hembygdsgården.

§   8. Övriga frågor

Mötet diskuterade anskaffning av kepsar som kan säljas i samband med aktiviteter. 
Det alternativ som ordförande granskat bedömdes vara för dyrt. Mötet uppdrog 
ordförande att kontakta kommunen om det finns möjlighet till subvention av 
anskaffningen. Helena Selberg uppdrogs att kontakta annan leverantör. 

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 11-06-20 med början kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Roger Engman
Mötesordförande  Ledamot


