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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-05-16 kl 19.00
Närvarande: Rolf 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

Maria Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-04-10 upplästes, justerades och beslöts därefter att
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om hans och Lisbeth Lind-Svanberg deltagande i ett välbesökt
årsmöte för Norrbottens Hembygdsförbund i Porjus. Där togs kraftverket i bruk 1915
och byggdes främst för att elektrifiera stambanan. Föreningens arkiv är omfattande
med en stor bildsamling och många studiecirklar.
Vid årsmötet erhöll Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening pris för att, av
Hembygdsförbudet, utsetts till årets Hembygdsförening. Med anledning av detta
kommer ordförande att inbjuda NSD och Kuriren till intervju söndag 05-22 kl 15.00 i
Hembygdsgården.
Ordförande orienterade även om att ansökan om medel för byggandet av skärmtaket
insänts till kommunens näringslivsförvaltning samt att ansökan om stöd för
skolprojektet inlämnats till grundskolechefen.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören meddelade, via ordförande, att uthyrning inklusive lunch till RÅEK gett ett
välkommet netto.
§ 6.

Hembygdsgården

Mötet beslöt att en arbetsdag ska genomföras söndag 05-22. Arbetet ska främst ägnas
åt att ställa fram utemöbler och vård av de föremål som förvars utomhus. Då ska även
skjutdörrar till skärmtaket planeras.
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Aktiviteter

Närmast kommande aktiviteter är pizzakväll 05-18.
Den planerade vårfesten beslöts senareläggas och bli en höstfest.
Nationaldagsfirandet beslöts detaljplaneras vid kommande styrelsemöte. Den
förbereds med att ordförande kontaktar lämplig talare. Mötet beslöt även att vid
firandet ska diplom utdelas för framstående insatser för föreningen. Diplomet ska
förberedas av ordförande och sedan undertecknas av honom och sekreteraren. De som
ska tilldelas diplomet är Judith Sundström, Anna Andersson, Ulla och David Nilsson,
Gunnel Hansson, Gerda Boström och Anna-Britta Boström. Mötesdeltagarna
uppmanades fundera på lämplig formulering. Mötet konstaterade att det är en
grannlaga och inte helt enkel uppgift att utse vilka som ska tilldelas diplomet och inte.
Firandet ska inledas kl 11.00 och avslutas 15.00. Talet till fosterlandet ska hållas kl
12.00.
Vid mötet diskuterades samordning av öppethållande på Hembygdsgården med
bussresor som anordnas av Boden turism. Former och tider för besöken är ännu inte
fastställda. Mötet beslöt då att föreningen ska hålla öppet hus den 10:de, 17:e, 24: och
31:a juli med servering av fika, våfflor och varmkorv. Detta kungörs av ordförande på
lämpliga hemsidor.
§ 8.

Övriga frågor

Helena Selberg föreslog ett studiebesök vid annan hembygdsförening, exempelvis i
Gällivare, för att få inspiration till utveckling av den egna Hembygdsgården. Hon
uppdrogs att samordna ett sådant besök.
Helena Selberg föreslog även att föreningen ska köpa ett antal kepsar till försäljning.
Ordförande åtog sig att undersöka priser, mm för anskaffningen.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 05- 30 med början kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Mötesordförande

Maria Selberg
Ledamot

