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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-08-03.
Närvarande: Rolf Svanberg, Maj Larsson, Lisbeth Lind Svanberg 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 2014-06-17 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Denna punkt ersattes av att styrelsen gjorde en rundvandring i Hembygdsgården för att 
kartlägga behovet av reparations- och underhållsåtgärder. Vid rundvandringen 
konstaterades att ett antal lampor (främst i källare samt på bron) och lysrör behöver 
bytas ut. Där diskuterades även läget avseende tätningslister. Det konstaterades att 
vissa utrymmen behöver röjas upp. Då ska bland annat ett kylskåp tas bort.

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat för närvarande är klart positivt. Hon 
meddelade att balans- och resultaträkning skickats ut inom styrelsen. Hon orienterade 
även om att det har varit många besök vid loppis-och fikatillfällena, samt att 
loppisverksamheten gått bra.

§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att brädorna på balkongen (nödutgången) har bytts ut.
Ordförande påminde om att det ska genomföras en arbetsdag 14-08-28 med start 
10.00. Den inleds med kaffe 09.30. På arbetsdagen ska herrarna i första hand ägna sig 
åt att bygga ut skärmtaket om takplåt hinner anskaffas. Vid dåligt väder ska de 
montera hyllplan i källaren och röja upp där. Damerna ska städa och inventera i köket.

Behovet av underhåll och reparationer är förtecknat i särskild handling som utsänds 
med detta protokoll. 



Sörbyn/Sundsnäs 2014-08-03 Sid 2
Hembygdsförening

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att paltservering ska genomföras i samband med älgjakten.
Mötet diskuterade deltagandet i skördedagarna i Boden. Beslut om detta tas i samband 
med BLR möte.

Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

§   8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs i samband med arbetsdagen 14-08-28.

 
Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Maj Larsson
Ordförande  Ledamot


