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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-06-03 kl 17.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Helena Selberg, Eva Dahl, Björn Dahl, 
Lisbeth Lind Svanberg och Håkan Nilsson. Dessutom deltog Judith Sundström.

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

Helena Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2012-05-13 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande har vid ett antal tillfällen påmint om en faktura till en som hyrt 
Hembygdsgården. Fakturan avser sönderslagna bord och fönsterrutor.  Mötet beslöt att 
föreningen ska söka betalningsföreläggande hos kronofogden.
Kommunalrådet Torbjörn Lidberg hade glömt sitt löfte att hålla tal vid 
nationaldagsfirandet. Ordförande kontaktade då Karl Fredriksson som åtog sig den 
uppgiften. 
Ordförande orienterade om att Maj Löfgren har lovat föreningen att få överta gamla 
körredskap, mm eftersom hon ska låta riva ladugården på sin fastighet. Det beslutades 
då att personal ur styrelsen ska undersöka vad som finns och att flytta intressanta 
föremål redan denna kväll. 
 Ordförande orienterade om att föreningen erbjudits att överta en passagerarbåt som 
trafikerat Degerselet och som senaste tiden fungerat som sommarstuga. Mötet beslöt 
att ordförande jämte Björn Dahl och undertecknad ska undersöka båtens skick.

§   5. Kassörens orientering

Kassören delade ut balans- och resultatrapport för föreningen. Mötet konstaterade att 
det ekonomiska läget fortfarande är mycket gott. Kassören orienterade även om ett 
antal aktiviteter som ägt rum i Hembygdsgården. Bland annat har Agrocenter och Töre 
SPF nyttjat lokalerna.
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§   6. Hembygdsgården

Ordförande meddelade att han varit i kontakt med Kalle Lundborg angående 
uppvärmningssystemet. Han fick då förslaget att låta gräva ned ytterligare en slinga 
om cirka 700 m för ytjordvärme. Mötet beslöt att föreningen ska begära en offert för 
den åtgärden.
Ordförande åtog sig även att rådfråga fackman angående åtgärder på golvet i 
skolsalarna på bottenvåningen. Nuvarande golvmatta är mycket svårstädad. 
Nämnda åtgärder är angelägna. Föreningens ekonomi bedömdes medge att åtminstone 
en av dessa genomförs.

§   7. Aktiviteter

Under denna punkt diskuterades nationaldagsfirandet. Mötet beslöt att:
- Kent Sundberg ordnar hamburgare
- Lisbeth Lind Svanberg köper godis till barnen
- Helena Selberg organiserar lotteriet
- Dragning ska göras i lotteriet för en soffa
- Sörbyslöjdarna ska erbjudas möjlighet att sälja sina alster

Helena Selberg meddelade att Tatiana sagt att det kommer att göras två bussrundturer 
på söndagar under sommaren. Då är det i första hand bodensare som är målgruppen.
Ordförande orienterade om att föreningen erbjudits dela en plats med SV på mässan 
Framtid på landet. Mässan genomförs 12-06-15--12-06-17. Mötet beslöt att föreningen 
ska delta. 
Mötet beslöt att föreningen ska hålla öppet i Hembygdsgården de 5 söndagarna i juli 
månad. Då ska fika serveras under tiden 11.00-15.00.

§   8. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs måndag 12-07-02  med början kl 19.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg
Ordförande  Ledamot


