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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-01-11.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind-Svanberg, Roger Engman, Maria Selberg, Kent
Sundberg, Helena Selberg och Håkan Nilsson. Därutöver deltog Henrik Hansson och Berit
Birin ur valberedningen.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att konstatera att det var ett tag sedan
sist. Han hälsade därefter alla välkomna till mötet och vände sig då särskilt till
representanterna för valberedningen.
§ 2.

Val av justeringsman

Maria Selberg valdes att, tillsammans med mötesordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2010-11-09 upplästes, justerades och beslöts därefter att
läggas till handlingarna.
§ 3.5

Valberedningen

Mötet diskuterade utgångsvärdena för valberedningens uppgift och formerna för valen
vid kommande årsmöte.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han och Lisbeth besökt Judith Sundström. Hon bor nu
hos sin dotter Britt-Louise Forsmark och är vid förhållandevis god vigör och vid
mycket gott humör.
Föreningen har fått en inbjudan till en konferens i Luleå om Norrbottens historia.
Mötet beslöt att ordförande jämte Berit Birin deltar i konferensen.
Mötet utsåg Kent Sundberg att vara föreningens kontaktperson vid främst stöd till
genomförandet av O-Ringen v 30 år 2013 i Bodenområdet.
Ordförande orienterade om att Norrbottens Hembygdsförbunds årsbok har kommit ut.
Mötet beslöt att ordförande får tillfälle att läsa den först och att den sedan ska cirkulera
bland styrelseledamöterna.
Bodens kommun har inbjudit föreningar i kommunen till en information om e-tjänster
vid ansökan om bidrag för landsbygdsutveckling. Mötet beslöt att ordförande, sekreterare och kassör ska delta och att ordförande anmäler deltagandet.
Mötet diskuterade utformningen av och innehållet i hemsidan. Här konstaterades att
styrelsen behöver träffa webbmastern Stefan Åkerström för en diskussion om detta.
Mötet beslöt att detta ska genomföras 11-03-12 kl 12.00.
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Kassörens orientering

Kassören konstaterade att det ekonomiska läget fortfarande är gott. Det beror främst
på att det genomförts ett antal aktiviteter, bland annat lucköppning i adventsfönstret,
med en nettovinst.
§ 6.

Hembygdsgården

Mötet konstaterade att belysningen på bron anslutits till en rörelsevakt.
Ordförande orienterade om att reparation av fläkten i braskaminen kostar drygt 5 000:vilket ansågs vara orimligt dyrt.
Kassören orienterade om att tvättmaskinen i källaren har gått sönder samt att Jan
Hansson kontaktats i ärendet.
Sekreteraren orienterade om sammanställt behov av åtgärder för underhåll och
utveckling av Hembygdsgården. Behovet kartlades vid rundvandring 2010-12-12 och
åtgärderna kommenterades av ordförande.
§ 7.

Aktiviteter

Kassören orienterade om uthyrningar till föreningar, exempelvis Norrbottens
Hembygdsförbund och Bodens Landsbygdsråd samt till Chi gong.
Mötet konstaterade att besökarna vid caféafton 11-01-06 var mycket intresserade av
visningen av gamla bilder med kommentarer.
Mötet beslöt att soppmiddag ska genomföras 11-02-10 kl 15.00-17.00 med Lisbeth
och Helena som ansvariga.
§ 8.

Övriga frågor

Sekreteraren uppdrogs att ordna affisch om kommande årsmöte.
Kassören orienterade om senaste möte i Byautvecklingsgruppen. Där konstaterades att
två ledamöter i BLR avgått. Mötet beslöt att Kent Sundberg där ska föreslås ingå i
styrelsen.
BLR genomför kommande årsmöte i Hembygdsgården. Därvid kommer ordförande att
orientera om vår förening.
Berit Birin föreslog att öppna styrelsemöten ska affischeras. Ordförande lovade att det
ska ordnas.
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Nästa styrelsemöte

Kommande styrelsemöte genomförs 11-02-01 med början kl 19.00. Mötet ska främst
ägnas åt förberedelser inför årsmötet.

Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Mötesordförande

Maria Selberg
Ledamot

