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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-10-29.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Kent 
Sundberg, Maj Larsson och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande   

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna. 
Mötet var inplanerat att genomföras 2013-11-05, men genomfördes denna dag av 
praktiska skäl. 

§   2. Val av justeringsman

Maj Larsson valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013-10-02 justerades och beslöts därefter läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Under denna punkt diskuterades det nyss genomförda mötet med representanterna 
Bosse Strömbäck och Torbjörn Lidberg från Bodens kommun. Mötet konstaterade att 
diskussionerna varit givande. Bosse Strömbäck lovade där att återkomma i frågan om 
investeringsstöd. Mötet konstaterade även att besökarna verkade nöjda med vad som 
presenterats.
Ordförande framförde att föreningen bör eftersträva att öka medlemsantalet nästa år. 
Mötet delade hans uppfattning.

§   5. Kassörens orientering
  
Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon konstaterade att föreningen har en 
fortsatt stabil ekonomi. Hon orienterade även om att hon följer upp energiförbruk-
ningen för att kunna se vilken besparing som nåtts med att installera jordvärmeanlägg-
ningen. Relativt motsvarande period 2012 har en klar besparing nåtts.
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§   6. Hembygdsgården

Mötet diskuterade uppsättning av de hyllor som Kent Sundberg hämtat. Mötet beslöt 
att han ska planera detta arbete och att styrelsen ska hjälpa till när det ska genomföras.
Mötet diskuterade även att det luktar illa i källaren. Ordförande konstaterade att man 
måste fylla på vatten i avloppsbrunnarna. Möjliga åtgärder för att få en bättre 
luftcirkulation diskuterades.

§   7. Aktiviteter
 
Mötet beslöt att nästkommande aktivitet ska genomföras i form av servering av dopp i 
grytan och skinksmörgås 2013-11-17 kl 14.00-16.00.

§   8. Övriga frågor

Vid förra mötet beslöts att hemsidan ska överarbetas när hembygdsförbundets 
utbildning genomförts. Uppgiften beslöts skjutas upp till nästa styrelsemöte.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 2013-12-02 med start kl 18.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Maj Larsson 
Ordförande  Ledamot


