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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-03-30
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Björn Dahl, Håkan Nilsson och 
Helena Selberg. 

§   1. Mötets öppnande   

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

§   2. Val av justeringsman och mötessekreterare

Björn Dahl valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-02-19 och 2015-03-04 upplästes, justerades och 
beslöts därefter läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han återigen kontakat Leif Engström angående 
insändande av ansökan om bidrag till Allmänna arvsfonden avseende handikappramp 
och hiss. Han fick då kraven på de handlingar som ska bifogas den motivering han 
skrivit. Samtliga handlingar, utom kopia på lagfarten, är klara för att sändas in.
Han orienterade även om att han deltagit i ett möte med Bodens kommun i Harads. 
Under punkten orienterades om att Bodens kommun beställt fika (preliminärt för 60 
personer) och lokal för en dialog med föreningar inom kommunen 15-04-22 kl 18.00--
20.00.

§   5. Kassörens orientering

Kassören orienterade om att bidraget för indragning av ytjordvärmen nu betalats ut av 
Bodens kommun. Hon framförde också att uthyrning av tvättstugan och genomförda 
aktiviteter gett ett positivt resultat.

§   6. Hembygdsgården

Kassören åtog sig att ta förnyad kontakt med företaget som ska lämna offert på 
ombyggnad av köket.
Det stänker vatten mot panelen vid sydvästra knuten på huset. Håkan Nilsson åtog sig 
att åtgärda det.
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Mötet diskuterade vad som behöver och ska förbättras i museet. Här konstaterades att 
det lilla köket på övervåningen behöver iordningställas för att kunna visa 
utställningsföremål. Här diskuterades att anskaffa dockor för att kunna visa kläder.
Håkan Nilsson och ordförande kommer att inleda ett arbete med att bland annat 
komplettera förteckning över och fotograferande av föremålen. 
Folke Wännström har erbjudit föreningen att låna hans utställning över sommaren. 
Utställningen omfattar en modell av en bondgård från Mjöträsk inklusive miniatyrer 
av människor som verkade där. För att visa den, krävs en ställning och en skiva att 
sätta ut den på. Föremålen behöver dessutom skyddas av någon form av plexiglashuv. 

§   7. Aktiviteter

Mötet diskuterade förberedelser för nationaldagsfirandet. Helena Selberg meddelade 
att intresset från hantverkarnas sida var ganska svalt.
Mötet diskuterade även förberedelserna inför firandet av Valborgsmässoafton. Björn 
Dahl åtog sig att skotta fram majbrasan så att den hinner torka innan den ska tändas. 
Här ska lotter säljas. Helena Selberg köper priser och lottringar. Affisch utarbetas av 
ordförande.

§   8. Övriga frågor

Mötet diskuterade att ha loppisförsäljning under april månad. 

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-04-20 med start kl 16.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare 

    
Justeras

Rolf Svanberg Björn Dahl
 Ordförande  Ledamot


