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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-09-24.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Lisbeth Lind Svanberg, Björn Dahl och 
Helena Selberg. 

§   1. Mötets öppnande   

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

§   2. Val av justeringsman och mötessekreterare

Kent Sundberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
Helena Selberg valdes att föra protokoll vid dagens styrelsemöte

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-08-28 upplästes, justerades skriftligen och beslöts 
därefter läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande konstaterade att Tatjana inte blivit inbjuden till detta möte. Han 
återkommer i ärendet. Vidare konstaterade han att Håkan Nilsson är projektledare för 
att en handikapphiss till övervåningen kommer på plats. 
Han orienterade om att han, Kent Sundberg och Björn Dahl tagit in utemöblerna för 
vinterförvaring.

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat för närvarande är klart positivt och att 
föreningen fått 3 nya medlemmar. Hon orienterade även om att elförbrukningen under 
perioden jan-aug i år minskat med 4.000 kW relativt de senaste 3 åren. 

§   6. Hembygdsgården

Arbetet i källaren fortskrider.
Kent Sundberg uppdrogs att undersöka möjligheterna till stöd för att anordna en ny 
handikappramp som ska användas på husets utsida. Ordförande åtog sig att 
inledningsvis ringa Leif Engström som tjänstgör på Bodens kommun.
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§   7. Aktiviteter

Catarina Hansson kommer att leda en svampkurs 14-09-28.
Invigning av fiberutbyggnaden kommer att ske i Gunnarsbyns Folkets hus 14-11-08.
Kent Sundberg kommer att leda en studiecirkel angående förberedelserna för att 
fullfölja projektet.
Mötet diskuterade en servering av julgröt under november månad.
Vissa uthyrningar är inplanerade under hösten.

Övriga frågor

Björn Dahl och Kent Sundberg åtog sig att räta upp vägskylten i Sundsnäs.
Ärendet angående slyröjning vid Sundsnäsbron hänsköts till byautvecklingsgruppen.

§   8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 14-10-29 med start kl 18.00. I samband med det 
genomförs eventuellt en arbetsdag.

Helena Selberg 
Mötessekreterare 

    
Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Ordförande  Ledamot


