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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-08-22 kl 18.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg, Helena 
Selberg och Håkan Nilsson. Därutöver 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 2012-06-03 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande meddelade att han undersökt den båt som föreningen erbjudits överta. 
Båten är i förhållandevis gott skick. En intressegrupp från Lassbyn har anmält intresse 
för att överta båten. Mötet beslöt att föreningen då inte längre är intresserad av den. 
Ordförande orienterade om läget med ersättningskravet för sönderslagna inventarier. 
Där har kronofogden konstaterat att det nu inte finns några utmätningsbara tillgångar, 
men att ärendet bevakas.

§   5. Kassörens orientering

Kassören delade ut balans- och resultatrapport för föreningen. Mötet konstaterade att 
det ekonomiska läget just nu är mycket gott. Sommarens aktiviteter har gett ett tydligt 
överskott. Kassören konstaterade även att loppisprylarna varit efterfrågade.
Kassören föreslog att föreningen ska utforma en kortfattad och enkel broschyr om 
föreningens verksamhet och vad den kan erbjuda. Mötet ansåg att det var ett bra 
förslag och att styrelseledamöterna ska fundera på utformningen. 

§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att verksamheten underlättats av att tröskeln mellan korridoren och 
förrådet tagits bort. 
En arbetsdag planerades att genomföras. Då ska utemöbler ställas undan och 
körredskapen ställas in under skärmtaket. Ordförande meddelade att han gjort 
huvuddelen av målningsarbetet och tjärat en vagn. Kvarvarande arbeten med 
körredskapen beslöts bli nästa års projekt.
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Mötet övervägde att beställa indragning av ny jordvärmeslinga. Efter kort diskussion 
beslöts att det ska genomföras. Uppdraget ska ges till PA’s som lämnat den 
förmånligaste offerten.
Mötet konstaterade att det inte gjorts någon undersökning av vad som bör göras åt 
golvet på bottenvåningen och kostnad för detta. 
Det konstaterades att den murkna fönsterkarmen medför att många getingar tagit sig in 
där. Kent Sundberg påmindes om sitt åtagande.
Sekreteraren påminde om listan över vilka som ansvarar för miljöstationen.
Kassören orienterade om att det köpts en s.k. pirra till föreningen.
Mötet konstaterade att en frysbox havererat och beslöt att en ny ska införskaffas.

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att paltservering ska ske 12-09-11 kl 15.00 – 19.00 i samband med första 
älgjaktsveckan.
Mötet beslöt även att pizza ska serveras 12-10-02 kl 16.00 – 19.00.
Affischering och utskick om aktiviteterna ska göras enligt rutin.

§   8. Övriga frågor

Ordförande orienterade om att föreningen kontaktats angående vad som kan erbjudas i 
samband med O-Ringen 2013. Mötet beslöt att Kent Sundberg även fortsättningsvis 
hanterar ärendet.
Kassören meddelade att föreningen har ett vindfälle på sin mark. Ordförande åtog sig 
att hantera ärendet.
Kassören orienterade även om att föreningen fått ett antal förkläden från Rånedalens 
hushållningssällskap.
Mötet beslöt att föreningen ska sända ett kondoleanstelegram till minnesstunden efter 
David Nilsson. Beslutet motiverades med att dödsboet bett deltagare att tänka på 
Hembygdsföreningen.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 12-09-25  med början kl 18.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg
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Ordförande  Ledamot


