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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-03-12 kl 11.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind-Svanberg, Roger Engman, Maria Selberg, Kent 
Sundberg, Helena Selberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att konstatera att det var ett strålande 
vackert väder ute.Han hälsade därefter alla välkomna till mötet och vände sig då 
särskilt till webbmastern Stefan Åkerström.

§   2. Val av justeringsman

Roger Engman valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-02-01 upplästes, justerades och beslöts därefter att 
läggas till handlingarna.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att Norrbottens hembygdsförbunds stadgar nu övararbetas 
och ska ska diskuteras vid mötet i Porjus 11-05-14. Mötet utsåg Rolf Svanberg och 
Lisbeth Lind Svanberg att representera föreningen där. Eftersom förbundets ekonomi 
inte är så god, gav mötet ordförande mandat att lämna ett bidrag till förbundets kassa.
Föreningen försäkringsskydd behöver överses. Ordförande jämte Lisbeth Lind 
Svanberg åtog sig att göra den översynen. 
Ordförande orienterade om att han deltagit i en konferens anordnad av länsmuseet 
under rubriken Rakare spår till Norrbottens historia. Där beslöts att bilda en grupp om 
6 personer som ska arbeta med en kulturportal.
Norrbottens hembygdsförbunds karta över hembygdsgårdar kommer att redigeras och 
ges ut i en nyutgåva.
Föreningen har fått en inbjudan till SV Boden-Luleå årsmöte 11-03-24 kl 19.00. Mötet 
beslöt att Håkan Nilsson deltar med Rolf Svanberg som reserv.
Föreningen har även fått en inbjudan till föreningsträff som arrangeras av 
Datavaruhuset 11-03-14 kl 18.15. Håkan Nilsson uppdrogs att delta där.

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att det ekonomiska läget fortfarande är gott. Det beror främst 
på att det genomförts ett antal aktiviteter, bland annat soppmiddag och uthyrningar. 
Till föreningen har anskaffats bland annat en elcentral, två värmeplattor och en digital 
bildprojektor.
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§   6. Hembygdsgården

Gården är nu bokad för ett antal aktiviteter under vårvintern.
Under punkten diskuterades även försäljning av medlemskort.
Mötet diskuterade höja lägsta ålder för uthyrning av gården.

§   7. Aktiviteter

Ordförande orienterade om att han leder en studiecirkel främst för medlemmar i PRO 
avseende uppträdande i trafiken.
Håkan Nilsson uppdrogs att till SV anmäla en studiecirkel där alla i styrelsen tas upp 
och med starttidpunkt 11-03-30 kl 18.00. Målsättning för cirkeln är att överse 
tillgångsförteckningen samt att synkronisera den med bilder på de museala föremålen.
Mötet beslöt att föreningen ska genomföra en våffeldag 11-03-27.
Mötet beslöt aven att arrangera en aktivitetsdag för hela familjer 11-04-16. Aktiviteter 
detaljplaneras i samband med uppstart av studiecirkeln.

§   8. Övriga frågor

Efter mötet diskuterades föreningens hemsidas innehåll och layout.

§   9. Nästa styrelsemöte

Kommande styrelsemöte genomförs sön 11-04-10 med början kl 18.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Roger Engman
Mötesordförande  Ledamot


