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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-02-06.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Björn Dahl, 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

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013-01-16 upplästes, justerades och beslöts därefter
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att tidningen ”Just nu!” efterlyst ett underlag till en artikel
om föreningen. Underlaget är insänt. Redaktionen har kortat ner underlaget och erbjudit utrymme i tidningen.
Ordförande orienterade om vad hembygdsförsäkringen omfattar när det gäller
personskador. Exempelvis gäller den för personer som arbetar i/med fastigheten samt
de som besöker föreningens aktiviteter. Den gäller däremot inte för personer som hyr
lokalen för eget bruk.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om föreningens ekonomi som ska redovisas vid årsmötet. Av
olika anledningar är föreningens resultat för 2012 onormalt positivt.
Hon meddelade också att Hembygdförbundet vill att varje förening ska redovisa hur
mycket tid som ägnats åt föreningens verksamhet. Hon delade då även ut blanketter
som ska fyllas i månadsvis och inlämnas till kassören. Tidredovisningen ska göras från
och med 13-01-01.
§ 6.

Hembygdsgården

Elförbrukningen har varit onormalt hög och ska följas upp av kassören
Mötet konstaterade att en del skräp i källaren behöver tas bort och att det bör sättas
upp ett ental hyllor där. Mötet beslöt att det ska göras framåt våren.
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Björn Dahl genomförde utbildning av styrelsen på hur man justerar temperaturen på
aggregatet för jordvärmen. Den gamla pannan har nu sålts och tagits bort.
Ordförande har införskaffat en glasmonter. Den är avsedd för utställning av den gamla
tandläkarutrustning som deponerats.
Skåpet för huvudsäkringarna på utsidan av huset behöver bytas ut eftersom låsanordningen är skadad. Kent Sundberg åtog sig att ordna detta.
Nyckel för att lufta element ska hämtas av kassören hos Björn Dahl.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet beslöt att föreningen ska servera våfflor 13-03-17. Tider för detta bestäms
senare.
§ 8.

Övriga frågor

Mötet beslöt att Judith Sundström ska utnämnas till hedersmedlem och att Maria
Selberg ska tilldelas föreningens diplom vid nationaldagsfirandet.
Mötet diskuterade erbjudandet om att överta den båt som trafikerat Degerselet. Arbetsinsatsen för att planera och leda projektet med att rusta upp båten bedömdes vara
alltför omfattande för föreningen. Mötet tog inget beslut i ärendet.
Det har i byarna delats ut en enkät angående bybornas åsikter om studiecirklar, mm.
Ordförande åtog sig att sammanställa inkomna svar och att skicka ut sammanställningen till styrelseledamöterna.
Mötet konstaterade att föreningens hemsida behöver ses över. Styrelseledamöterna
åtog sig att granska den och att föreslå ändringar vid kommande styrelsemöte. Här ska
bland annat mailadressen till föreningen kontrolleras.
Kent Sundberg orienterade om att Svartbjörnsbyn utsetts till årets by i Boden
kommun. Han orienterade även om att SIF överväger att skänka sitt historiska arv till
Hembygdsföreningen om föreningen SIF läggs ned.
§ 9.

Årsmötet

Mötet stämde av förberedelserna för årsmötet och konstaterade att:
- kallelsen upprättas och anslås av ordförande
- föreningens verksamhetsberättelse skrivs av ordförande och skall undertecknas av
samtliga styrelseledamöter
- förslag tillverksamhetsöversikt för 2013 kan lämnas ut
- dagordning för mötet upprättas av ordförande
- valberedningens arbetsläge var oklart
- budgetförslag upprättas av kassören
- Maria Selberg ska avtackas
- det vid föregående möte beslöts att föreningen ska bjuda på kaffe och smörgås
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Mötet beslöt att det då ska genomföras ett medlemslotteri där vinsterna är 3 presentkort
à 200:-.
Sekreteraren uppdrogs att medföra aktuella stadgar.
§ 10.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs snarast efter årsmötet. Då ska styrelsen konstituera sig.
Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Helena Selberg
Ledamot

