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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-03-21 kl 18.30.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Eva och Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg
och Håkan Nilsson. Därutöver deltog hedersmedlemmen Judith Sundström.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Val av justeringsman

Eva Dahl valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2012-02-07 omfattade konstituering och var redan justerat
varför det beslöts läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande meddelade att han sänt ut bland annat skrivelse från Centrum för
naturvägledning. Mötet konstaterade att föreningen inte aktivt ska delta i aktiviteten.
Ordförande orienterade om att han besökt Bodens kommun för ansökan om bidrag till
föreningen och att han då lämnat in ett antal rapporter och redovisningar.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören delade ut balans- och resultatrapport för föreningen. Mötet konstaterade att
det ekonomiska läget just nu är mycket gott. Det positiva resultatet beror främst på att
kommunen betalat ut bidraget till skärmtaksbygget och att ersättningen för
studiecirklar 2011 betalats ut först 2012. Därutöver har genomförd pizzaafton, vissa
uthyrningar och andra aktiviteter gett ett visst överskott. I det positiva resultatet ligger
också att byautvecklingsgruppen just nu har en positiv ekonomi.
Mötet beslöt att föreningen ska kräva ersättning för att nyttja kopiatorn.
Mötet diskuterade även om föreningen är skyldig att lämna in en självdeklaration för
verksamheten. Kassören fick uppgiften att ta reda på vad som gäller.
Mötet diskuterade hur man ska sälja fler medlemskort. Efter att ha prövat flera
alternativ, beslöts att genomföra ett lotteri på medlemskorten. Mötet beslöt även att det
ska, vid ett utskick, bifogas en beskrivning på vad föreningen gör och hur man blir
medlem.
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Hembygdsgården

Mötet konstaterade att Kent Sundberg tidigare fått uppgiften att prata med Jan-Erik
Zakrisson om reparation av det fönster som borde ha varit åtgärdat för flera år sedan.
Tröskeln mellan korridoren och köket bör tas bort. Kent Sundberg åtog sig att åtgärda
detta. Sedan tidigare har det konstaterats att kabeldragningen till kopiator och
frysskåpet i korridoren är mindre lyckad. Kent Sundberg och Håkan Nilsson åtog sig
att ordna till detta i samband med nästa aktivitet.
Sekreteraren uppdrogs att skicka ut befintlig förteckning över åtgärdsbehov och vad
som har gjorts. Förteckningen ska vara ett underlag för fortsatt verksamhet.
Mötet beslöt att det ska anslås en förteckning över styrelsens medlemmar.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet beslöt att det ska genomföras en middagsservering. Maträtten ska vara tacos och
genomföras 2012-04-15 kl 15.00-17.00.
Mötet beslöt att valborgsmäss ska firas med majbrasa som tänds kl 18.00 samt
fikaservering.
§ 8.

Övriga frågor

Norrbottens hembygdsförbund har, i samverkan med länsstyrelsen och SV gett ut ett
häfte som handlar om hembygdsföreningars verksamhet och fastigheter. Häftet kostar
bara 20:-. Bilderna är tyvärr mindre lyckade.
Håkan Nilsson orienterade om att han med hustru anmält sitt deltagande i en träff i
Medlefors där temat är Hus med historia.
Kent Sundberg meddelade att han deltagit i ett möte om Oringen där Tomas Lindell
var ordförande. Centrum för tävlingen blir Boden arena. Mötet diskuterade vad
föreningen har att erbjuda. Kent Sundberg fick uppgiften att undersöka möjligheten att
tillfälligt montera in kraftigare säkringar för att kunna erbjuda ett antal
husvagnsplatser.
Ordförande åtog sig att kontakta Helena Selberg angående uppgiften att vara
lotteriansvarig.
Sekreteraren åtog sig att upprätta lista över ansvariga för tillsyn vid
återvinningsstationen. Lisbeth Lind Svanberg framhöll att det är viktigt att föreningen
föregår med det goda exemplet.
Från byautvecklingsgruppens möte orienterade Lisbeth Lind Svanberg om:
- SIF visionsmöte om föreningens fortsatta verksamhet
- Äldreboendets framtid i Gunnarsbyn
- SIF anställning av ungdomar kommande sommar
- Visionsmöte där byns alla föreningar ska diskutera fortsatt samverkan
- Behov av underhållsåtgärder på bland annat den gamla danslogen
- Möte med BLR angående bidrag till enskilda vägar
- Ungdomar som själva vill organisera egna aktiviteter för ungdomar
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Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 12-04-11 med början kl 18.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Eva Dahl
Ledamot

