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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-05-18
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Björn Dahl, Maj Larsson, 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 2015-03-30 och 2015-04-20 upplästes och beslöts läggas 
till handlingarna.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om Norrbottens Hembygdsförbunds årsmöte. Där avgick 
Ingrid Johansson som ordförande efter att ha lett förbundet på ett mycket bra sätt. 
Hennes efterträdare heter Jerry Johansson. Vidare konstaterades att Sveriges 
hembygdsförbund fyller 100 år under 2016. Där meddelades även om att en ny 
handling med namnet Landskap för alla nu ska tas fram. Den ska vara ett stöd för 
föreningarna när man ska handikappanpassa områdena.

§   5. Kassörens orientering

Kassören orienterade om att valborgsmässoafton och loppis gett ett bra resultat. 
Hon orienterade även om att kommunen beslutat om driftbidrag till bygdegårdar. En 
mycket viktig del av beslutsunderlaget är omfattningen av de aktiviteter som 
föreningarna genomför.

§   6. Hembygdsgården

Efter påstötning har Älvsby kök kontaktat kassören och konstaterat att tidigare offert 
inte var fullödig. De lovade att återkomma med en ny.
Ordförande orienterade om genomfört och pågående arbete i museet. Han ansåg att 
arbetet går bättre än planerat men att det är tidskrävande.



Sörbyn/Sundsnäs 2015-05-18 Sid 2
Hembygdsförening

Mötet diskuterade en utbyggnad av skärmtaket denna sommar. Här konstaterades att 
det finns virke och att markberedningen är klar. Det enda stora som saknas är 
takplåtar. Sedan måste tillräcklig tid kunna avdelas.
Mötet diskuterade vem som ska klippa gräsmattan denna sommar samt vem som ska 
snygga till vid miljöstation.
 

§   7. Aktiviteter

Inför nationaldagsfirandet har ordförande varit i förnyad kontakt med motorentu-
siasterna. Då fick han beskedet att de kan komma med 50-100 fordon om vädret är 
någorlunda bra. Mötet diskuterade hur dessa fordon kan ställas upp och konstaterade 
att det måste ordnas med parkeringsvakter. Ordförande berättade även om att han 
jobbar vidare med att få dit en skylift för en rimlig penning. Helena Selberg 
meddelade att hennes dotterdotter och måg kommer att framträda där. Mötet beslöt att 
föreningens partytält ska sättas upp.
Mötet konstaterade att närmast kommande aktiviteter är bygdeloppis 05-30 samt 
SPRF besök 06-01.

§   8. Övriga frågor

Ordförande orienterade kortfattat om kommunens dialog med ideella föreningar inom 
kommunen.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-06-29 med start kl 18.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare 

    
Justeras

Rolf Svanberg Björn Dahl
Ordförande  Ledamot


