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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-06-16.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, Helena Selberg, Lisbeth Lind Svanberg, Maj 
Larsson, Kent Sundberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

Maj Larsson valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013-05-26 diskuterades. Mötet beslöt att det ska 
omarbetas innan det undertecknas.

§   4. Ordförandes orientering

Fotografens Adolf Hjort foton skänktes till Norrbottens museum. De har nu framställt 
en CD med dessa bilder som föreningen kan låna och använda.

§   5. Kassörens orientering
  
Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon berättade även att de 
tallriksunderlägg som köptes in är slutsålda samt at loppisförsäljningen ger ett 
värdefullt tillskott i kassan. 

§   6. Hembygdsgården

Mötet ställde sig positivt till att överenskomma med Johan Engman om klippning av 
gräsmattan. Mötet konstaterade att det finns många saker att göra utomhus. 
Exempelvis behöver kälkar och gödselspridaren tjäras, risslan målas och att den och 
trillan behöver visst underhållsarbete. 
Mötet diskuterade en utbyggnad av skärmtaket och hur material till bygget ska 
införskaffas. Mötet uppdrog ordförande att beställa markarbetet.
Mötet uppdrog ordförande att med hjälp av Kent sätta upp skylten med ”Museum”.
Mötet konstaterade att museet bör vidareutvecklas främst när det gäller vad som ska 
visa och hur i den norra skolsalen och i ”forskningsrummet”.
Mötet beslöt att föreningen ska köpa ett nytt frysskåp.
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§   7. Aktiviteter
 
Mötet beslöt att det ska serveras glödstekt strömming och fika preliminärt 07-04.
Mötet beslöt även att det ska serveras fika 07-23 kl 16.00-19.00.

§   8. Övriga frågor

Mötet beslöt att föreningen ska delta i skördefesten i Boden 08-23--08-25.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-07-28 med start kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg  Maj Larsson
Ordförande  Ledamot


