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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-06-17.
Närvarande: Rolf Svanberg, Maj Larsson, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, 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 2014-05-14 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han kontaktats angående en man som eventuellt kan 
jobba för föreningen utan att föreningen behöver betala arbetstiden. Mötet diskuterade 
lämpliga arbetsuppgifter och konstaterade att det finns sysselsättning för honom. 
Mötet beslöt att ordförande ska gå vidare i ärendet.
Vidare orienterade han om kostnader för och möjliga bidrag till att låna voltebilen till 
nationaldagsfirandet.

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat nu är klart positivt. Tillgångar och förväntat 
bidrag bedömdes medge att köket byggs ut. 

§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att fönstren putsats av entreprenör och att ordförande oljat in bron. 
Vidare konstaterades att broräcket behöver skrapas och målas. Mötet konstaterade 
även att brädorna på balkongen (nödutgången) inte är i bästa skick och att det ska 
åtgärdas under sommaren.
Kent Sundberg uppdrogs att kontrollera vad som behöver göras när det gäller 
tätningslister i fönstren.
När det gäller dokumentation av föremål i museet, beslöt mötet att frågan får anstå tills 
vidare.
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Mötet beslöt att det ska genomföras en arbetsdag 14-08-28 med start 10.00. Den inleds 
med kaffe 09.30.

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att det ska genomföras en caféafton preliminärt kvällen 14-07-20. Där 
avses Anton Zakrisson engageras.
Inför loppisdagen beslöts att andra personer i byn får delta med bakluckeloppis för 
20:- per person. Mötet beslöt även att aktiviteten ska annonseras med utskick i 
postlådor och med att hänga upp ett lakan på tältet som nu står på plan framför 
Hembygdsgården.

Övriga frågor

Del av styrelsen deltar i en utbildning i Lassbyn avseende hur styrelsearbete ska 
fungera. Där har konstaterats att vårt styrelsearbete fungerar mycket bra relativt de 
övriga styrelser som är representerade där.

§   8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 14-08-03 med start kl 17.00. Mötet ska inledas med en 
rundvandring där åtgärds-/underhållsplan hanteras.

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Maj Larsson
Ordförande  Ledamot


