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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-10-02.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg, Kent Sundberg, Maj 
Larsson och Håkan Nilsson. 

§   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 2013-09-02 justerades och beslöts därefter läggas till 
handlingarna. Vid uppläsningen konstaterade ordförande att föreningen erbjudits att 
överta ett gammalt tröskverk. Nu har en anhörig anmält intresse för det, varför han 
meddelat att vi därmed inte är intresserade. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande inledde med att orientera om Norrbottens hembygdsförbunds årsmöte i 
Gällivare 2013-05-11. Där beslöts bland annat om en marginell höjning av 
medlemsavgiften. Protokollet från mötet överlämnades till sekreteraren.
Han orienterade sedan om att han köpt pennor med föreningens logotype efter samråd 
med styrelsen. 
Han påpekade sedan att han skickat ut en inbjudan från SHF i samverkan med SV till 
en utbildning avseende föreningens hemsida. Mötet konstaterade att ordförande och 
sekreteraren anmält intresse att delta där. 

§   5. Kassörens orientering
  
Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon konstaterade att föreningen har en 
fortsatt stabil ekonomi. Hon berättade också om att genomförd paltservering var en 
succé. Dels kom drygt 140 gäster och dessutom fick föreningen en Dagens ros i NSD.
Hon påpekade även att det behöver beställas nya tallriksunderlägg. Håkan Nilsson 
åtog sig att leverera lämplig bild på Hembygdsgården.
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§   6. Hembygdsgården

Ordförande orienterade om att mötet med Bo Strömbäck kommer att genomföras och 
att han då ska kalla ledamöterna till det.
Kent Sundberg berättade att han nu hämtat hyllor som ska sättas upp i källaren. När 
det gäller isoleringen runt ett fönster fortsätter han med att försöka engagera Jan-Erik 
Zakrisson för att åtgärda problemet.
Mötet diskuterade att lyfta in bord mm under skärmtaket och beslöt att det preliminärt 
ska genomföras med början fredag 10-04 kl 08.00.
Mötet beslöt även att det ska kontrolleras om det behöver bytas tätningslister i fönstren 
på Hembygdsgården.

§   7. Aktiviteter
 
Mötet konstaterade även att det finns ett beslut om att föreningen ska ha en aktivitet 
10-08 samt att det ska genomföras en berättarafton vid tillfälle. Här beslöts att 
aktiviteten 10-08 ska genomföras efter samråd med Helena Selberg.
Mötet beslöt att nästkommande aktivitet ska genomföras i form av en fikakväll 
13-11-12 med start kl 18.00 där ordförande och Håkan Nilsson visar bilder och 
berättar.

§   8. Övriga frågor

Mötet diskuterade föreningens hemsida. Mötet beslöt att synpunkter på och förslag till 
förändringar ska behandlas efter utbildningen hos SV 10-27.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-11-05 med start kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg 
Ordförande  Ledamot


