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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-04-22.
Närvarande: Björn Dahl, Helena Selberg, Lisbeth Lind Svanberg, Maj Larsson och Håkan 
Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande

Lisbeth Lind Svanberg tjänstgjorde som mötesordförande eftersom ordförande var 
inlagd på sjukhus. Hon 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 2013-03-20 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Jenny Engström och Camilla Svanberg orienterade om projektet Integration på 
landsbygden. Projektet är en förstudie av möjligheterna att erbjuda personer som fått 
uppehållstillstånd att bosätta sig på landsbygden. Här handlar det om möjligheter till 
jobb, skola, kommunikationer, kontaktpersoner, bostad, mm. 

§   5. Kassörens orientering
 
Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Resultatet är just nu negativt, men det 
bedöms vända under året.
Håkan Nilsson påminde om tidsrapporteringen som ska sändas in till Hembygdförbun-
det när året är slut.

§   6. Hembygdsgården

Gruppen Frivilliga besöksverksamheten har bokat gården 13-05-23 inklusive 
lunchservering och kaffe. De vill även göra ett besök i museet. Deras kontaktperson, 
Siv Nilsson, har också efterfrågat en visning av bilder. 
Elförbrukningen kommer att följas upp av kassören så att det går att se vilken 
besparing ytjordvärmen ger.



Sörbyn/Sundsnäs 2013-04-22 -Sid 2
Hembygdsförening

Gruppen Pensionär vision har bokat gården, inklusive servering av lunch, 13-06-12. 
Gruppen deltar med c:a 35 personer och kontaktperson är Maj Blomqvist – 
Leppäniemi. 

§   7. Aktiviteter
 
Föreningen har erbjudits att visa upp sig på gallerian Enter 13-04-27 kl 11.30--14.00.
Mötet beslöt att föreningen ska delta där.

Mötet beslöt att föreningen ska anordna firandet av valborgsmässoafton. Björn Dahl 
åtog sig att ordna majbrasan. Lisbeth Lind Svanberg åtog sig att ordna affischering 
och att organisera utdelning av broschyrer. Föreningen ska servera fika och sälja lotter 
under kvällen. Håkan Nilsson uppdrogs att ordna sånghäften.

Mötet beslöt att föreningen ska arrangera nationaldagsfirande. Ordförande har tidigare 
fått löfte av landshövdingen att han ska hålla tal. Kent Sundberg bedömdes kunna 
ordna högtalaranläggning. Mötet beslöt också att det ska serveras hamburgare och att 
Sörbyslöjdarna ska inbjudas att delta.

Håkan Nilsson fick uppgiften att kontakta SPRF angående körsång alternativt teater i 
samband med en cafékväll.

§   8. Övriga frågor

Mötet diskuterade tänkbara utställningar av typen gamla kläder, gamla leksaker, etc. 

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-05-21 med start kl 18.00

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Lisbeth Lind Svanberg Helena Selberg
Mötesordförande  Ledamot


