
Sörbyn/Sundsnäs 2012-12-12 -Sid 1
Hembygdsförening

Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-12-12 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

Kent Sundberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2012-11-06 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han träffade landshövdingen vid hans besök i 
Gunnarsbyn. Då frågade han om landshövdingen kunde hålla tal vid föreningens 
firande av nationaldagen och fick ett positivt besked. 
Under punkten orienterade Kent Sundberg om sitt möte med kommunens 
tillväxtförvaltning. Där ser man fram emot väldigt många aktiviteter i kommunen. 
Bland annat Oringen, där c:a 6 000 deltagare redan anmält sig. Dessutom genomförs 
SM i pistolskytte, ett antal skidtävlingar och ungdoms-SM.
Mötet diskuterade vad föreningen har att erbjuda under Oringen och beslöt att Kent 
Sundberg ska framföra vilka faciliteter som finns vid/i Hembygdsgården. Därefter får 
hyresgästen besluta om hur många husvagnar, personer och matgäster anläggningen är 
lämpad för. När det gäller priset ska kommunens rekommendation vara utgångsvärde.
Ordförande meddelade att vi sommaren 2013 troligtvis kan få en leverans av 
strömming.

§   5. Kassörens orientering
 
Kassören redovisade kortfattat föreningens ekonomiska ställning. Mötet konstaterade 
att det ekonomiska läget fortfarande är gott. 
Kassören meddelade även att föreningen erbjudits att teckna en försäkring på 
jordvärmepumpen. Försäkringen är av typen att den gäller i 5 år och börjar gälla när 
garantitiden gått ut efter 2 år och med betalning inom 2 veckor. Mötet beslöt att 
föreningen inte ska teckna den.
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§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att golven på bottenvåningen nu är skurade och belagda med 
polish. Det konstaterades att kostnaden för detta är väl använda pengar.
Föreningen har nu fått den slutliga fakturan från PA´s för installation av 
ytjordvärmeanläggningen. Ordförande konstaterade att föreningen inte kommer att 
beviljas så kallat ROT-avdrag för åtgärden. Mötet fastställde då att fakturan var 
korrekt och att beloppet ska betalas.
Gunnar Andersson har köpt den gamla värmepumpen, och har efterfrågat möjligheter 
att hämta den.
Kent Sundberg orienterade om att han tillfälligt åtgärdat den murkna fönsterkarmen 
samt att han isolerat och förbättrat inbrottsskyddet på vedinkastet.
Sekreteraren fick uppgiften att kontakta handikapporganisation om lämplig typ av 
handikapphiss till övre våningen samt bedömd kostnad för en sådan åtgärd. Styrelsen 
tar därefter, med det som underlag, beslut om ansökan ska insändas till Boverket.
Mötet diskuterade vilka som ska vara hustomtar under nyårshelgen.
 

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att det inte ska genomföras något nyårsfirande i föreningens regi.
Mötet beslöt även att en så kallad pajafton ska genomföras 2013-01-16 kl 16.00--
19.00. Den ska kungöras med anslag och utdelning av reklamblad. Utformning av det 
ska göras av ordförande. 

§   8. Övriga frågor

Mötet beslöt att årsmötet ska genomföras 2013-02-26 och att det ska förberedas vid 
nästa styrelsemöte. Sekreteraren uppdrogs att dessförinnan, med anslag, påminna om 
att motioner ska inlämnas senast 4 veckor före mötet.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 13-01-15 med början kl 18.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Ordförande  Ledamot


