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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-01-16.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Björn Dahl, 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 2012-12-12 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att tidningen ”Just nu!” vill ha ett underlag till en artikel 
om föreningen. Sekreteraren fick uppdraget att utarbeta ett förslag till det underlaget.
Föreningen har fått en inbjudan från Norrbottens Hembygdsförbund till ett föredrag på 
länsmuseet lördag 13-01-26 kl 11.00 som främst handlar om försäkringar. Mötet 
beslöt att kassören ska delta där.  

§   5. Kassörens orientering
 
Kassören redovisade kortfattat föreningens ekonomiska ställning. Mötet konstaterade 
att det ekonomiska läget är gott. Loppis och pajafton har varit klart lönsamt. Mötet 
konstaterade även att elförbrukningen i december 2012 varit onormalt hög och att den 
måste följas upp. 

§   6. Hembygdsgården

Mötet konstaterade att föreningen gjort bra insatser för byggnadens bevarande.
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§   7. Aktiviteter

Ordförande har fått beskedet att landshövdingen är ianspråktagen för att hålla tal i 
Luleå kl 12.00 på nationaldagen. Mötet beslöt att föreningen beställer talet i Sörbyn 
preliminärt till 14.00. Mötet beslöt även att det ska erbjudas marknadsstånd till lokala 
företagare den dagen, samt att loppis ska genomföras vid annat tillfälle. Kent 
Sundberg uppdrogs att kontakta RÅEK avseende marknadstält samt företagare som 
kan vara intresserade av att delta.
Mogens Amstrup har föreslagit att han ska få leda gudstjänst i Hembygdsgårdens övre 
våning13-04-03 kl 14.00. Efter förrättningen avser han genomföra ett husförhör i 
modern tappning och i form av en lagtävling. Mötet beslöt att Mogens ska inbjudas att 
leda den aktiviteten i Hembygdsgården samt att föreningen ska servera lämpligt 
kyrkkaffe. Mötet konstaterade även att sittplatser måste beredas. Ordförande åtog sig 
att skicka ut gamla kyrkotecken med förklaring till styrelsen.  

§   8. Övriga frågor

Mötet konstaterade att postutdelningen i Sörbyn-Sundsnäs inte fungerar bra och 
uppdrog Kent Sundberg att via byautvecklingsgruppen kontakta Posten i ärendet.
Föreningen har fått ett erbjudande att delta i utbildning i en styrelses arbete och där 
RÅEK är sammanhållande. Eftersom erbjudandet bestod i ett antal alternativ, beslöt 
mötet att erbjudandet måste granskas.  

Årsmötet

Mötet beslöt att årsmötet förberedas med att:
- kallelsen upprättas av ordförande
- föreningens verksamhetsberättelse skrivs av ordförande
- verksamhetsöversikt för 2013 föreslås av sekreteraren
- dagordning för mötet upprättas av ordförande
- valberedningen ånyo kontaktas av ordförande som även framfört

styrelseledamöternas mandatperioder
- budgetförslag upprättas av kassören 
Mötet beslöt att föreningen ska bjuda på kaffe och smörgås
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§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 13-02-06 med början kl 18.00. Då ska 
förberedelserna för årsmötet stämmas av. 

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Ordförande  Ledamot


