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Hembygdsförening

Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-11-06 kl 18.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg, Håkan 
Nilsson och Helena Selberg.

§   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 2012-09-25 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att föreningen fått en inbjudan att delta i ett seminarium 
om Människan i landskapet med Naturhistoriska riksmuseet som arrangör.
Ordförande orienterade även om att han lämnat in en ansökan till Bodens kommuns 
tillväxtnämnd om bidrag till jordvärmeanläggningen om 100.000:-. Nämnden avslog 
ansökan med bland annat motivet att det inte kunde rymmas inom budget. Ordförande 
besökte då den som är handläggare av ärendet. Han fick då beskedet att kommunen 
återkommer i ärendet. 
Föreningen har fått en förfrågan om annonsering i kommunens miljöalmanacka. Mötet 
beslöt att firandet av nationaldag och valborgsmässoafton ska kungöras i almanackan.

§   5. Kassörens orientering
 
Kassören redovisade kortfattat balans- och resultatrapport för föreningen. Mötet 
konstaterade att det ekonomiska läget är gott. 
Kassören meddelade även att Nordea numera inte tar emot kontanta medel som ska 
sättas in på föreningens konto på samma sätt som tidigare. Avgiften för att sätta in 
pengar på föreningens konto är 95:- per tillfälle. Mötet fann att bankens agerande är att 
flytta ut riskerna med kontanthantering från bankens säkra miljö till föreningen som 
inte kan finansiera sådan säkerhet. Det konstaterades även att om föreningen gör 10 
insättningar per år, kostar det c:a 900:- per år att har pengar på ett bankkonto.
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§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att större delen av golven på bottenvåningen var skurade och 
belagda med polish. Innan möbler flyttas tillbaks ska de förses med nya möbeltassar.
Rolf Svanberg, Kent Sundberg och Björn Dahl åtog sig att ordna den saken i närtid.

Kent Sundberg åtog sig att snarast täta den murkna fönsterkarmen för att framåt våren 
reparera karmen.

Beträffande installationen av jordvärmeanläggningen orienterade ordförande om att:
- nedläggning av slingan var klart
- det har visat sig att en del av slangen grävts ner på Rolfs och Lisbeths Lind 

Svanberg mark och att de i efterhand godtagit det misstaget
- det även har visat sig att en del av slangen eventuellt grävts ner på Bert och 

Hjördis Djärvs mark. De hade dock vid telefonkontakt innan grävningen gett 
tillstånd till detta

- entreprenören har begärt 10.000:- extra på grund av att marken är mera stening än 
bedömt. Mötet beslöt att avslå den begäran, inte minst därför att begäran inkommit 
i efterskott

- mötet beslöt även att utbetalning till entreprenören om 100.000:- ska göras i närtid 
och att resten av beloppet ska betalas när instruktion om skötsel och underhåll har 
genomförts

 
Vidare beslöt mötet att det ska karteras var både den gamla och den nya slangen är 
nedgrävda. Det har även konstaterats att den gamla pumpen är i så pass gott skick att 
den kan säljas. Helena Selberg åtog sig att fråga Gunnar Andersson om han är 
intresserad av att köpa den för en rimlig summa. Om han inte är intresserad, beslöts 
det att den ska säljas på annat sätt.

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att ärtsoppa och pannkaka ska serveras 12-11-19 kl 16.00-19.00. 
Ansvariga för detta är Lisbeth Lind Svanberg och Helena Selberg.

§   8. Övriga frågor

Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att Torbjörn Selberg föreslagit ett antal 
personer i byn att man ska träffas för att försöka få någon gemensam aktivitet till 
stånd. Mötet ställde sig positivt till tanken, men ansåg att kallelse till en sådan träff bör 
göras så att alla i byn inbjuds till mötet. 
SV har, via Håkan Nilsson, föreslagit att det ska genomföras en studiecirkel i 
släktforskning och även orienterat om SV möjlighet att stödja den. Mötet beslöt att 
förslaget ska framföras vid nyss nämnda träff alternativt vid kommande möte i 
byautvecklingsgruppen.
Från byautvecklingsgruppens möte orienterade Lisbeth Lind Svanberg om att SIF 
äskat bidrag för renovera logen i parken.
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Det påstås även att Hembygdsföreningen övertagit en sommarladugård. Ordförande 
kunde konstatera att det övertagandet inte alls var klart. Mötet ställde sig avvaktande 
till att överta denna ladugård. Mötet bedömde att det krävs en stor insats av pengar och 
ideellt arbete att flytta och renovera den.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 12-12-05 med början kl 18.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg
Ordförande  Ledamot


