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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-05-13 kl 17.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Helena Selberg, Maria Selberg, Björn Dahl, 
Lisbeth Lind Svanberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

Kent Sundberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2012-04-11 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande berättade om Norrbottens Hembygdsförbunds årsmöte i Öjebyn och att en 
stor del av tiden där ägnades åt diskussion om hembygdsförbundets nya hemsida. 
Mötet kunde konstatera att förändringen var av mindre betydelse för vår förening. 
Däremot har vissa föreningar drabbats av ett omfattande merarbete för att återskapa 
innehållet på sina sidor. Han berättade även att han och Lisbeth Lind Svanberg avsagt 
sig sina uppdrag i förbundet. 
Han meddelade också att föreningen fått en förfrågan om att servera eftermiddagskaffe 
till c:a 30 personer 12-05-24. Mötet konstaterade att det är genomförbart. 

§   5. Kassörens orientering

Kassören delade ut balans- och resultatrapport för föreningen. Mötet konstaterade att 
det ekonomiska läget just nu är mycket gott. Det positiva resultatet beror främst på att 
kommunen betalat ut bidraget till föreningen grundat på genomförda aktiviteter 2011.

§   6. Hembygdsgården

Den viktigaste punkten vid detta möte var att göra en rundvandring i Hembygdsgården 
och att då revidera förteckningen över behovet av underhålls- och andra åtgärder.
Förteckningen bifogas som bilaga 1.
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§   7. Aktiviteter

Under denna punkt diskuterades nationaldagsfirandet. Mötet beslöt att:
- ordförande ska påminna kommunalrådet Torbjörn Lidberg om talet
- fika och hamburgare ska serveras
- Helena kontaktar präst angående kortare gudstjänst
- ordförande färdigställer affisch
- fiskdamm med godispåsar till barnen ska organiseras
- firandet genomförs under tiden 11.00-15.00 och att talet ska hållas 12.00

Mötet diskuterade att genomföra servering av paj v 22.
Mötet beslöt att Tatiana ska kontaktas angåendesommarens bussrundturer. 

§   8. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs söndag 12-06-03  med början kl 17.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg 
Ordförande  Ledamot


