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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-05-26.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, Helena Selberg, Lisbeth Lind Svanberg, Maj
Larsson, Kent Sundberg och Håkan Nilsson.
§ 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 2013-04-22 upplästes endast delvis varefter det justerades
och beslöts därefter läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att det har bildats en arbetsgrupp som ska förbereda
Hembygdsförbundets 100-årsjubileum. Vidare berättade han att det har hämtats ett
antal loppisprylar som skänkts till föreningen. Han berättade även att antalet betalande
medlemmar nu är 40 och att antalet borde vara betydligt högre.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon har skickat ut RR och BR till
styrelseledamöterna så att de kunnat läsa det ekonomiska läget. Hon berättade även att
kommunens årliga bidrag utbetalats. Hon berättade också att hon följer upp
elförbrukningen så att den kan jämföras med tidigare år.

Sörbyn/Sundsnäs
Hembygdsförening

§ 6.

2013-05-26

Sid 2

Hembygdsgården

Lisbeth konstaterade att det är lite skräpigt vid miljöstationen. Mötet beslöt att det ska
städas där före nationaldagsfirandet. Lisbeth påminde om att man ska meddela henne
om man måste köra bort avfall från stationen.
Under våren bildades en rejäl svacka där jordvärmekabeln lades ned. Bodens kommun
har fyllt igen svackan, men inte hela sträckan. Kent uppdrogs att kontakta kommunen i
ärendet, så att hela svackan fylls igen.
Mötet konstaterade att ett par museiföremål inte är katalogiserade och/eller tagits om
hand på ett bra sätt. Mötet beslöt att detta ska åtgärdas 05-30 med början 18.00. Där
deltar Rolf, Håkan, Kent och Björn.
Ordförande orienterade om att det förmodligen inte blir något lån av den gamla
tandläkarutrustning som tidigare utlovats.
§ 7.

Aktiviteter

Beträffande nationaldagsfirandet beslöts att:
- ordförande ska påminna landshövdingens sekreterare om löftet att hålla talet till
fosterlandet
- det ska sättas upp två tält för de som ska ställa ut sina alster
- uppsättning av tält ska göras 06-02 med start kl 18.00
- björkar ska sättas upp vid brotrappen
- mötet beslöt också att det ska serveras hamburgare
- festligheterna ska inledas kl 13.00 och att talet ska inledas kl 14.00
- det ska säljas lotter och medlemskort
- ett antal hemslöjdare ska inbjudas att delta och att de ska erbjudas plats utomhus
- Lisbeth ansvarar för köket och att Maj hjälper till där
- Kent grillar hamburgare
- Håkan fotograferar och utgör resursperson
- landshövdingen ska honoreras med medlemskort och tröjor för sig och sin hustru
Lisbeth berättade om att Pensionär Vision har beställt att bland annat besök i museet i
Hembygdsgården 06-12. Mötet beslöt att Håkan ska visa museet då.
Lisbeth berättade att Besöksgruppen haft konferens och besökt museet. Gruppen
genomför besök hos äldre ensamma människor på den besöktes villkor.
Dessa besökande var mycket nöjda med mottagandet.
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Övriga frågor

Lisbeth orienterade om senaste mötet i byautvecklingsgruppen.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-06-16 med start kl 19.00
Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maj Larsson
Ledamot

