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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2012-04-11 kl 18.00.
Närvarande: Rolf Svanberg, Helena Selberg, Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg och 
Håkan Nilsson. Därutöver deltog adjungerade medlemmen Judith Sundström.

§   1. Mötets öppnande

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

§   2. Val av justeringsman

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

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2012-03-21 justerades och beslöts därefter att läggas till 
handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande meddelade att Norrbottens Hembygdsförbunds årsmöte genomförs på 
Grahns folkhögskola 12-05-12. Då kommer Lisbeth Lind Svanberg att lämna sin 
befattning i styrelsen. Vid det mötet kommer även Hembygdsförbundets portal och 
verktyg för hemsidor att presenteras. SV kommer att genomföra utbildning på detta. 
Håkan Nilsson anmälde sitt intresse att delta. 

§   5. Kassörens orientering

Kassören delade ut balans- och resultatrapport för föreningen. Mötet konstaterade att 
det ekonomiska läget just nu är mycket gott

§   6. Hembygdsgården

Mötet beslöt att nästa styrelsemöte ska inledas med att göra en rundvandring i 
Hembygdsgården för att fastställa behovet av reparationer och underhåll. Vid förra 
styrelsemötet beslöts att det ska anslås en förteckning över styrelsens medlemmar. Det 
är nu klart att sättas upp.

§   7. Aktiviteter

Mötet diskuterade kommande servering av tacos och beslöt att ordförande jämte Björn 
Dahl då ska sälja medlemskort. Lisbeth Lind Svanberg meddelade att vid utskick av 
inbjudan via mejl hade hon även skrivit om försäljning av medlemskort.
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Mötet diskuterade även firandet på valborgsmässoafton. Björn Dahl åtog sig att 
snöröja för majbrasan och att köra dit ris till den. Lisbeth Lind Svanberg åtog sig att 
ordna sånghäften.
Ordförande om att han resonerat med kommunalrådet Torbjörn Lidberg om att hålla 
tal vid kommande nationaldagsfirande.
Mötet diskuterade även om en strömmingsfest framåt augusti.

§   8. Övriga frågor

Håkan Nilsson orienterade om en träff i Medlefors där temat var Hus med historia.
Mötet konstaterade att vissa bilder på hemsidan börjar bli gamla. Sekreteraren 
uppdrogs att skicka nyare bilder till föreningens webbmaster.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs tisdag 12-05-15  med början kl 18.00. Utöver att ”gå 
husesyn” ska då även sommarens aktiviteter planeras.

Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg
Ordförande  Ledamot


