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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-0103-20.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Helena Selberg, Björn Dahl, Maj Larsson,
och Lisbeth Lind Svanberg.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Val av justeringsman

Maj Larsson valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013- 02-06 och2013-02-06 och 3013-02-26 upplästes,
och beslöts läggas till handlingarna. Eftersom de ej fanns tillgängliga, kunde de ej
justeras. Mötet konstaterade även ett fel i årsmötesprotokollet som kräver justering.
Årsmötesprotokollet visade sig innehålla en felaktighet och en saknad händelse:
- Lisbeth Lind Svanberg genomförde medlemslotteriet. Vinnarna blev Hans
Wikman, Anki Nordqvist och Nils Nilsson.
- Judith Sundström erhöll ej något presentkort
§ 4.

Val av mötessekreterare

Helena Selberg valdes att protokollföra dagens möte.
§ 5.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att Norrbottens hembygdsförbunds årsmöte genomförs i
Gällivare 2013-05-11. Vidare orienterade ordförande om en inbjudan till ett
seminarium på Norrbottens museum 13-05-12--05-13. Det kostar 100:- och anmälan
ska göras senast 03-25. Här är Rolf Svanberg och Torbjörn Selberg anmälda.
Föreningen har fått erbjudande om att SPRF sångkör och SUV ska underhålla med
sång respektive revygrupp. Här förhandlar ordförande med grupperna. Föreningen har
även fått ett erbjudande från Luleå stadsteater om en föreställning. Då priset är minst
6.000 :-, lades erbjudandet åt sidan.
§ 6.

Kassörens orientering

Kassören jämte ordförande har skickat in bidragsansökan till tillväxtförvaltningen i
Boden.
Kassören delade ut aktuell balans- och resultatrapport.
Kassören orienterade om att skraplotter kommer att beställas.
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Hembygdsgården

Ordförande meddelade att diskmaskinen nu är reparerad. Den gick sönder i samband
med våffelserveringen.
Mötet uppdrog sekreteraren att upprätta ny lista över ansvariga för ordningshållning
vid miljöstationen.
Mötet beslöt att en arbetsdag ska genomföras till våren. Då ska tätningslister bytas och
källare städas.
Kent Sundberg meddelade att han nu lagat låsanordningen till skåpet för
huvudsäkringarna.
§ 8.

Aktiviteter

Mötet beslöt att föreningen ska servera pizza torsdag 13-04-18 kl 16.00-19.00.
§ 9.

Övriga frågor

Mötet utsåg Lisbet Lind Svanberg att representera föreningen i Sörbyns
byautvecklingsgrupp.
Kent Sundberg informerade om att föreningen kan få bidrag till att flytta den
sommarladgård som föreningen erbjudits överta och att han har ansökningsblanketter.
Det orienterades om att man kan söka projektmedel för att skanna handlingarna i
byakistorna. Det kan göras när studiecirklarna startat. SV har erbjudit lån av dator och
skanner för den uppgiften.
Helena Selberg utsågs att även fortsättningsvis ansvara för lotteriverksamheten.
§ 10.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-04-22 med början kl 18.00.
Helena Selberg
Mötessekreterare

Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maj Larsson
Ledamot

