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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-08-01 kl 19.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Helena Selberg, Lisbeth Lind-Svanberg, Maria Selberg och 
Håkan Nilsson. Därutöver deltog Judith Sundström och Mette Gilså.

§   1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna till 
detta höstens första möte. 

§   2. Val av justeringsman

Helena Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 och 2011-06-20 justerades och beslöts därefter 
att läggas till handlingarna. Mötet diskuterade här lämpligheten i att justera 
hyresnivåer. Vidare diskuterades hur och kostnader för byggandet av skjutdörrar 
framför skärmtaket.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att ansökan hos näringslivsförvaltningen om 
kostnadsbidrag för skärmtaket gett resultat. Föreningen kan få ersättning för styrkta 
kostnader upp till 12.300:-.
Vidare orienterade han om att han rapporterar styrelsemöten och förberedelser för 
aktiviteter som träffar i studiecirklar.
Mötet diskuterade behovet av att kommunen röjer sly längs vägen mot reningsverket. 
Här åtog sig ordförande att kontakta kommunen angående det höga gräset nedanför 
platsen för majbrasan.

§   5. Kassörens orientering

Kassören orienterade om att föreningens ekonomi utvecklats positivt under det senaste 
halvåret.

§   6. Hembygdsgården

Här hälsades Mette Gilså välkommen till mötet.  Hon orienterade om att projektet 
”Röj upp!” genomförs under februari – oktober detta år. Hon kunde även meddela att 
det nu påbörjats ett röjningsarbete och att det kommer att sättas ut 15 kor i området 
mellan Avan och ”Skomakars” – Hembygdsgården. Detta för att hålla landskapet 
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öppet. Mötet beslöt att föreningen erbjuder ström till elstängslet. Mette lovade även att 
undersöka möjligheten att genomföra slyröjning nedanför Hembygdsgården.

Hon har även varit i kontakt med Skogsvårdsstyrelsen. De är beredda att ersätta 
styrkta kostnader för röjning till berörd fastighetsägare. I det ärendet arbetar hon 
vidare med att förenkla byråkratin.

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att det ska genomföras paltservering i anslutning till början av älgjakten. 
Det blir preliminärt i mitten av v 37. 
Mötet beslöt även att genomföra en pizzakväll 11-08-24 kl 17.00-19.00 och att 
affischering görs enligt rutin.
Ordförande meddelade att han planerar för en historisk utflykt till Innanbäck och 
Lappmotjärn under augusti månad. Tidpunkten beslutas med hänsyn till hans 
hälsotillstånd. 
Mötet diskuterade att genomföra servering av strömming med mjukkaka och tunnbröd.
Här beslöts att ordförande anskaffar ett frysskåp samt undersöker möjligheterna att 
köpa strömming.  

§   8. Övriga frågor

Mötet konstaterade att föreningen haft många mycket nöjda besökare, vilket är 
positivt. Trots detta är inte antalet medlemmar fler än knappt 60. Som exempel för att 
värva fler medlemmar nämndes medlemslotteri och medlemsinformation om vår 
verksamhet.
Utdelade diplom diskuterades. Sekreteraren uppdrogs att upprätta en förteckning över 
de diplom som delats ut.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 11-09-05 med början kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg
Mötesordförande  Ledamot


