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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-09-05 kl 19.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Helena Selberg och Håkan Nilsson. Därutöver deltog Judith
Sundström.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna.
Styrelseledamöterna hälsade ordförande välkommen åter efter sjukhusvistelse.
§ 2.

Val av justeringsman

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-08-01 justerades och beslöts därefter att läggas till
handlingarna. Under punkten diskuterades sammanställning över utdelade diplom
förtjänsttecken samt hedersmedlemmar. Mötet beslöt att Judith Sundström ska föreslås
till hedersmedlem vid kommande årsmöte. Styrelsemedlemmarna uppdrogs fundera på
hur styrelsen ska tillämpa gällande stadgar för utmärkelser.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om ett vidarebefordrat mejl. Det är riktat till byagrupper och
handlar om en förstudie avseende dragning av fiberoptik ut till byarna. Helena Selberg
åtog sig att ta upp det i byautvecklingsgruppen.
§ 5.

Kassörens orientering

Ordförande orienterade om att kassören sköter sitt uppdrag på distans och att hon
påminner om försäljning av lotter på den soffa som skänkts.
§ 6.

Hembygdsgården

Ordförande åtog sig att kontakta Kent Sundberg angående byggandet av skjutdörrar
framför skärmtaket.
Ordförande orienterade om att Johan Engman uppdragits att klippa gräsmattan en gång
till under hösten.
Mötet konstaterade att det behöver städas upp i källaren. Innan det arbetet inleds, bör
ett antal hyllplan sättas upp. Ordförande kontaktar Kent Sundberg även i detta ärende.
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Aktiviteter

Mötet beslöt att det ska genomföras paltservering 11-09-21 kl 15.00-19.00.
Ordförande åtog sig att organisera evenemanget och att utskick ska göras enligt rutin.
Mötet beslöt även att det inte ska sändas ut någon särskild inbjudan.
Beträffande servering av strömming, beslutades den att senareläggas till våren.
Ordförande åtog sig att beställa strömming för leverans i månadsskiftet maj-juni.
Mötet diskuterade höstfesten, som preliminärt genomförs 11-10-22. Till kommande
styrelsemöte ska styrelsen fundera på formerna för festen.
§ 8.

Övriga frågor

Mötet konstaterade att föreningen hade många nöjda besökare vid pizzaserveringen.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 11-10-10 med början kl 19.00
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