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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-12-05 kl 19.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Helena Selberg, Lisbeth Lind Svanberg, Maria Selberg, 
Roger Engman och Håkan Nilsson.

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

Maria Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-11-03 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Det finns numera möjlighet att ansluta en dator till förstärkaren som driver högtalarna 
och hörslingan. Även en ny mikrofon till detta är anskaffad.
Aktiviteten med dopp i grytan inställdes på grund av brist på kökspersonal.
Vidare berättade ordförande om att han lämnat in studiecirkeldokumenten för 2011. 
Föreningens webbmaster har drabbats av en stroke och fått talförmågan starkt nedsatt. 
Han bedöms dock kunna fortsätta med sitt uppdrag. Mötet beslöt att han ska 
ihågkommas.

§   5. Kassörens orientering

Kassörens redovisning innebär att föreningens resultat för 2010 bedöms bli klart 
positivt även efter avskrivningar. 
Kassören meddelade att hon kommer att lämna in förteckning över genomförda 
aktiviteter till studieförbundet.

§   6. Hembygdsgården

Mötet fastställde beslutet om att anskaffa fotoskärmar. Anskaffningen var tidigare 
överenskommen per telefon. Samma förhållande gällde även inköp av en aktie i Råne 
Älvdals Agrocenter. 
Mötet konstaterade att kopiatorn havererat. Roger Engman lovade att kontroller om en 
kopiator, som han disponerar, fungerar. Den skänks i så fall till föreningen. Om den 
visar sig inte fungera, har ordförande uppdraget att anskaffa en kopiator. 
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Den vagn, som nu står i mellanutrymmet på bottenvåningen, ansågs vara för 
skrymmande och då den dessutom används sällan beslöt mötet att den ska avyttras.
Mötet beslöt att styrelsen ska göra en rundvandring i Hembygdsgården för att 
kartlägga behovet av underhålls- och utvecklingsåtgärder. Kartläggningen ska utgöra 
ett underlag för planering av kommande åtgärder.

§   7. Aktiviteter

I den nyligen genomförda höstfesten deltog 44 personer. Festen blev en angenäm och 
uppskattad tillställning.
Mötet diskuterade vilken typ av aktiviteter som föreningen ska erbjuda. Erfarenheterna 
visar att aktiviteter med matservering är välbesökta. Däremot är det tyvärr dålig 
uppslutning till aktiviteter med kulturella inslag. Mötet konstaterade att sådana inslag 
är viktiga när man ser till föreningens syfte och ändamål. Ordförande har vid 
upprepade tillfällen tagit kontakt med skolor. Intresset för att besöka Hembygdsgården 
har tyvärr varit synnerligen svalt. Han överväger nu att kontakta politiker i 
kommunen.
Sekreteraren tipsade om att migrationsverket hållit ett intressant föredrag om sin 
verksamhet. Han fick då uppgiften att undersöka om de är villiga att delta i en 
aktivitet.

§   8. Övriga frågor

Sekreteraren visade ett par av Hembygdsförbundets märken. Mötet beslöt att 
föreningen ska saluföra dess märken.
Mötet beslöt att kommande årsmöte genomförs 2012-02-28.
 

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 12-01-09 med början kl 18.30.
Då ska bland annat kommande årsmöte och aktivitet v 204 avhandlas.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Maria Selberg
Ordförande  Ledamot


