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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-02-07 kl 18.30.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Roger Engman, Maria Selberg, 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

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2012-01-09 justerades och beslöts därefter att läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande redovisade verksamhetsberättelsen för 2011 vilken sedan undertecknades.
Han orienterade även om att han jämte Lisbeth Lind Svanberg kommer att delta i
Norrbottens Hembygdsförbunds möte i Töre.
Mötet diskuterade om sommarens turistbuss. Det konstaterades att Boden turism
ansvarar för verksamheten och att det krävs medlemskap för att få besök.
Mötet diskuterade om föreningen kommer att tvingas redovisa moms enligt EUdirektiv. Mötet konstaterade att det just nu inte är aktuellt.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören lämnade ut balans- och resultaträkning för 2011. Mötet konstaterade att årets
bokförda förlust blev drygt 8.500 kr. Främsta anledningarna till detta är att:
- kommunalt bidrag om 12.700 för skärmtaket ej betalades ut 2011
- återlämnade lotter för 10.000 återbetalas först 2012
- byautvecklingsgruppen nyttjat betydligt större summa än vad de fick i bidrag. Det
beror främst på att bidraget till flaggspelet betalas ut först 2012.
Håkan Nilsson uppdrogs att tillsammans med kassören upprätta förslag till budget för
2012.
Mötet beslöt att kostnader och intäkter för byautvecklingsgruppen ska redovisas på
årsmötet
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Hembygdsgården

Ordförande konstaterade att givaren för värmeanläggningen stänger av
uppvärmningen när det kallare än -34˚. Det har medfört att Kent Sundberg och
Lisbeth Lind Svanberg ägnat många timmar under helgen åt att elda i
Hembygdsgården.
Vid en fest under hösten 2011 blev ett par bord sönderslagna. Dessa har ännu inte
betalats trots upprepade påstötningar av ordförande.
Ordförande orienterade om att en större filmduk anskaffats och att den beställda
kopiatorn levererats.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet konstaterade att kommande pizzaafton redan är väl förberedd.
§ 8.

Övriga frågor

Under mötet diskuterades verksamhetsöversikt för 2012. Sekreterarens förslag beslöts
vara utgångsvärde för styrelsen förslag vid årsmötet. Vid årsmötet skall den redovisas
i förkortad form.
Sekreteraren uppdrogs att utarbeta dagordning för årsmötet.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 12-03-14 med början kl 18.30 och med den styrelse
som då valts.

Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maria Selberg
Ledamot

