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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-01-09 kl 18.30.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Roger Engman, Helena Selberg, Lisbeth 
Lind Svanberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

Kent Sundberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2011-12-05 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande meddelade att det genomförts en trevlig fest på nyårsaftonen i 
Hembygdsgården. 
Under punkten diskuterades stundande årsmöte. Styrelsen beslöt att: 
- årsmötet ska genomföras 12-02-28 med start kl 19.00
- ingen särskild aktivitet ska genomföras den kvällen
- deltagarna ska bjudas på kaffe och smörgås
- sekreteraren i närtid ska anslå affisch med påminnelse om motioner till årsmötet
- årsmötet ska kungöras även med ett utskick som ordförande formulerar
- sekreteraren ska skicka visst underlag till ordförande som författar 

verksamhetsberättelsen för 2011
- ordförande skickar utkast till verksamhetsberättelse till styrelseledamöterna som i 

sin tur skickar sina synpunkter även till övriga i styrelsen
- slutliga förberedelser görs vid nästa styrelsemöte då eventuella motioner ska vara 

inlämnade
- sekreteraren gör en preliminär verksamhetsplan för 2012

§   5. Kassörens orientering

Kassören meddelade att föreningens likviditet är god och att resultatet före 
avskrivningar är positivt. Mötet konstaterade att vissa poster bör förtydligas.
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§   6. Hembygdsgården

Ordförande meddelade att en kopiator anskaffats enligt tidigare beslut.
Mötet beslöt att utrymmet bredvid köket ska städas ur i samband med nästa 
styrelsemöte. Då ska även behovet av reparationer och underhåll kartläggas.
Mötet beslöt att om man passerar Hembygdsgården och ser att det behöver snöröjas 
vid bron ska man åtgärda det.
Mötet uppdrog Kent Sundberg att prata med Jan-Erik Zakrisson om reparation av det 
fönster som borde ha varit åtgärdat för flera år sedan.

§   7. Aktiviteter

Mötet diskuterade olika former av aktiviteter och beslöt att:
- föreningen ska anordna en pizzakväll 02-14 
- serveringen då ska vara öppen kl 16.30-19.00
- Helena Selberg ansvarar för inköpen
- Håkan Nilsson och Kent Sundberg tjänstgör i köket
- ordförande utformar informationsblad

§   8. Övriga frågor

Ordförande meddelade att han besökt Stefan Åkerström som nu återhämtar sig. Stefan 
är vid gott mod och uppskattade gåvan som han fick.
Kent Sundberg orienterade om att byautvecklingsgruppen avser utse en projektledare 
för att söka bidrag till och att leda dragning av fiberkabel i byn. Mötet diskuterade 
nyttan i att beställa en anslutning till det nätet och beslöt att föreningen ska anmäla 
intresse för denna anslutning.
Norrbottens hembygdsförbund utger en årlig bok i samverkan med länsbiblioteket. 
Temat för årets bok är kommunikation och föreningen har fått ett exemplar av boken.
Kent Sundberg orienterade om att byautvecklingsgruppen diskuterar vem man ska 
föreslå som ersättare för Tommy Enberg som avsagt sig uppdraget i BLR.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 12-02-07  med början kl 18.30.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Ordförande  Ledamot


