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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-04-10 kl 17.00
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind-Svanberg, Roger Engman, Maria Selberg, 
Helena Selberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa alla välkomna till mötet. 

§   2. Val av justeringsman

Roger Engman valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-03-12 upplästes, justerades och beslöts därefter att 
läggas till handlingarna.

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade kortfattat om vad som avhandlats vid Norrbottens 
hembygdsförbunds möte i Porjus. Nuvarande ordförande, Lars Israelsson, har avböjt 
omval efter 25 år i den befattningen. 
Lisbeth Lind-Svanberg erbjöds att delta i Hembygdsförbundets riksmöte men avser 
inte åka främst eftersom förbundets ekonomi är ansträngd.
Ordförande påminde om att föreningen kommer att besökas av representanter från 
länsmuseet 2011-05-02 kl 18.00. 

§   5. Kassörens orientering

Kassören konstaterade att det ekonomiska läget fortfarande är gott. Det beror främst 
på att loppisförsäljning, paltservering och uthyrningar gett ett positivt resultat.

§   6. Hembygdsgården

Gården är bokad för ett antal aktiviteter under våren.
Mötet konstaterade att luckan på el-centralen på utsidan av huset behöver lagas. Den 
skadades när någon roade sig med att skruva los huvudsäkringarna så att larmet 
utlöstes.
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§   7. Aktiviteter

Närmast kommande aktiviteter är servering av pajer 04-11 och aktivitetsdag 04-25 och 
majbrasa 04-30.
Mötet beslöt att föreningen även ska genomföra en vårfest lördag 05-28.

Beträffande aktivitetsdagen konstaterades att Maria Selberg ordnat med ridning och 
ansiktsmålning för barnen. Möjligheten att kunna köra med hundspann konstaterades 
vara osäker.

Valborgsfirandet ska förberedas med att ordförande i närtid beställer plogning av 
området vid brasan. Mötet beslöt att då ska det serveras fika samt att brasan ska tändas 
kl 18.00.

§   8. Övriga frågor

Helena Selberg orienterade om vad som avhandlats vid senaste mötet i 
byautvecklingsgruppen. Där hade man bland annat diskuterat:
- ansökan om medel för att renovera flaggspelet
- anordnande av cykelramp för barnen
- vad man ska använda de 15.000:- som utlovats i bidrag
- vem som äger dansbanan på Degerberget och vad man ska göra med den
- hur gruppens ekonomi ska förvaltas av föreningen

Mötet beslöt att föreningen, även fortsättningsvis, kan åtaga sig att lösa den uppgiften 
under förutsättning att hanteringen genomförs enlig nuvarande metod.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 05-16 med början kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Roger Engman
Mötesordförande  Ledamot


