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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-06-20 kl 19.00
Närvarande: Rolf Svanberg, Kenth Sundberg, Roger Engman, Maria Selberg och Helena
Selberg.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna.
§ 2.

Val av mötessekreterare och justeringsman

Helena Selberg valdes till mötessekreterare och Maria Selberg valdes att, jämte
ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-16 redovisades ej. Det beslöts avhandlas vid
kommande styrelsemöte.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att föreningen haft besök av Luleå hembygdsförening
06-11, varvid 60 personer åt middag. De var mycket imponerade av vår förenings
verksamhet.
Dagen efter genomförde Bodens och Älvsbyns sektioner av munskänkarna den årliga
vinstigen i Sörbyn Den avslutades med att de 68 deltagarna åt middag på
Hembygdsgården. Besökarna var mycket nöjda med evenemanget och har framfört
tack till föreningen även i efterhand.
Ordförande har representerat föreningen vid GSK 80-årsjubileum och där överlämnat
ett diplom.
Ordförande har lämnat in en ansökan om bidrag till näringslivsförvaltningen. Ansökan
avser byggandet av skärmtaket för jordbruksredskapen och beloppet är 12 000 kr.
§ 5.

Kassörens orientering

Då kassören ej kunde närvara utgick denna orientering. Hon har meddelat att
föreningens ekonomi är god.
§ 6.

Hembygdsgården

Skärmtaket behöver färdigställas främst med skjutdörrar. Mötet uppdrog Kenth
Sundberg att leda det projektet.
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Aktiviteter

Mötet beslöt att föreningen ska hålla öppet hus under söndagarna i juli månad. Då ska
två vara ansvariga för verksamheten att sälja varmkorv, våfflor, kaffe och glass samt
att ha museet öppet. Besöksavgiften där är 20:- per person.
Behov av utskick anmäls till ordförande som utformar dem. Då ska även eventuella
aktiviteter anges.
De ansvariga för respektive dag kl 11.00-15.00 är:
- Håkan Nilsson och Helena Selberg 07-10
- Rolf Svanberg och Lisbeth Lind-Svanberg 07-17
- Roger Engman och Maria Selberg 07-24
- Kenth Sundberg och Håkan Nilsson 07-31
Ordförande kommer att arrangera en aktivitet med besök av gamla boplatser. Datum
för aktiviteten meddelas senare.
§ 8.

Övriga frågor

Mötet diskuterade om lokalhyran ska höjas. Eftersom vi har en låg hyra jämfört med
andra föreningar bör den nog höjas. Här diskuterades även att ett skriftligt kontrakt ska
upprättas vid uthyrning. Ordförande uppdrogs att utforma ett förslag till kontrakt.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 11-08-01 med början kl 19.00

Helena Selberg
Mötessekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande
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