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Protokoll

Protokoll fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-10-29.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Lisbeth Lind Svanberg, Håkan Nilsson, 
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.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-09-24 upplästes och beslöts revideras före justering.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande konstaterade att Kent Sundberg lagt ned ett stort arbete på utbyggnaden av 
fibernätet i Sörbyn – Sundsnäs. Kent rekommenderades att åtminstone kräva 
milersättning för den bilkörning som han behövt göra.
Vidare orienterade han om att han, Lisbeth och Håkan varit med i Harads där Bodens 
kommun orienterade om vad som efter ett verksamhetsår ska redovisas och hur man 
ska ansöka om aktivitetsbidrag för kommande år. Här knöts även vissa informella 
kontakter. Motorentusiasterna erbjöds delta i nationaldagsfirandet. Så ock Bodens 
fotoklubb. Ordförande respektive Håkan kontaktar dessa organisationer. Ordförande 
inbjöd kommunen att genomföra nästa års konferens i Sörbyn.
Ordförande har kontaktat en sakkunnig för att ta fram fakta om det stationsur som 
Wahlqvists skänkt till föreningen. Han konstaterade att det är tillverkat av urmakaren 
Lindroth och gav rådet att antingen låta det få en ordentlig översyn alternativt att inte 
starta det. Mötet beslöt att det inte ska sättas igång just nu.

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat för närvarande är klart positivt. 
Hon fick ett erkännande för sin uppföljning av energiförbrukningen före och efter 
installationen av jordvärmeanläggningen. Uppföljningen visar tydligt att installationen 
gett en rejäl energibesparing.
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§   6. Hembygdsgården

Arbetet i källaren fortskrider. Mötet diskuterade hur hyllor ska ställas upp så att de 
fungerar bra för föreningens verksamhet.
Mötet konstaterade att ordförande och sekreterare har en ganska omfattande uppgift i 
att dokumentera museets föremål i ord och bild.
Angående handikapphissen har ordförande tillskrivit Bodens kommun och där visat på 
ett kostnadsförslag. Här ska ordförande och sekreteraren tillskriva Boverket. Det är 
osäkert om kommunen kan ge bidrag till utbyggnaden. 
Kent Sundberg har kontaktat Bodens kommun angående bidrag till att bygga en ny 
handikappramp. Han har fått ett anbud som innebär att det kostar 56.000:- att göra det.

§   7. Aktiviteter

Mötet diskuterade servering av julgröt under november månad vid förra styrelsemötet. 
Mötet beslöt nu att den inte ska genomföras främst med hänsyn till att byautvecklings-
gruppen serverar julgröt 14-12-07.
Föreningen har åtagit sig att servera mat i Gunnarsbyn i samband med invigningen av 
fibernätet 14-11-08. Uppgiften innebär även att iordningställa lokalen vilket inleds kl 
09.00. Mötet diskuterade maträtt och förutsättningar för att lösa uppgiften. C:a 90 
personer har anmält sitt deltagande.
Mötet beslöt att föreningen ska servera soppa 14-11-10 och att då bjuda in 
Civilförsvarsförbundet att orientera om krishantering.
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Övriga frågor

Sekreteraren orienterade om att han berättat om föreningen i Bodens närradio.
I samband med att man byggde u fibernätet i byarna anslöts en arbetarbarack till 
Hembygdsgårdens elnät. Mötet beslöt att elförbrukningen ska faktureras.

§   8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 14-12-17 med start kl 17.00. Föreningens valberedning 
ska inbjudas att delta.

Håkan Nilsson
Sekreterare 

    
Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Ordförande  Ledamot


