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Hembygdsförening

Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2011-10-10 kl 19.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Helena Selberg, Maria Selberg, Roger Engman och Håkan 
Nilsson. Därutöver deltog Judith Sundström.

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

Roger Engman valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-09-05 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att idén med skjutdörrar vid skärmtaket skrotats. Där blir 
det upphängda presenningar i stället. Det har även utförts vissa andra arbeten där. Den 
utlovade slåttermaskinen kommer att transporteras dit under hösten.

Ordförande orienterade även om att han besökt Norrbottens Hembygdsförbunds 
konferens i Grans naturbruksskola i Öjebyn. Temat var Hus med historia. Bland annat 
redogjorde landstingsrådet Kent Ögren för kulturplan för Norrbottens län. Från 
Degerselsbygden deltog endast vår ordförande. Vid mötet framkom att föreningarna 
syns för lite i annonseringen riktad till turism.

Föreningen har fått inbjudan till SV extra avdelningsstämma. Där avses beslut tas om 
att lägga samman avdelningarna i Norrbotten till en enda. Sekreteraren uppdrogs att 
delta i mötet.
 
Töre hembygdsförening har besökt oss i Sörbyn och orienterat om sin verksamhet.

§   5. Kassörens orientering

Ordförande orienterade om att kassören sköter sitt uppdrag på distans. Fakturor, mm 
sänds till henne.

§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att värmeanläggningen är utsliten. Ordförande åtog sig att kontakta 
Karl Lundborg i ärendet.
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§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att genomföra aktiviteterna:
- höstfest 11-11-19 med början kl 17.00
- berättarafton 11-10-20 med början kl 19.00
- berättarafton 11-11-03 med början kl 19.00
Till aktiviteten 11-10-20 åtog sig Helena Selberg att ordna fika och ordförande att ta 
fram affischer.

§   8. Övriga frågor

Mötet diskuterade hur tilldelning av föreningens diplom ska beslutas och kriterier för 
tilldelning. Mötet beslöt att styrelsen tar beslut efter hand och att inga förslag till 
stadgeändringar ska läggas fram.

Norrbottens Hembygdsförbund har framfört önskemål om att hembygdsföreningarna 
ska ha likartade stadgar som förbundet, främst vad avser ändamål och verksamhet. Här 
bör förbundets stadgar utgöra likriktare. Mötet beslöt att styrelsen inledningsvis ska 
jämföra föreningens stadgar med förbundets för att reda ut skillnaderna.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 11-11-07  med början kl 19.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Roger Engman
Ordförande  Ledamot


