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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-07-28.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, 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

Kent Sundberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013-05-26 och 2013-06-16 justerades och beslöts därefter
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande berättade att Björn Fredriksson överlämnat två gamla inramade fotografier
till föreningen. De föreställer broarna vid Korpforsen och förmodligen Lassbyn. Mötet
beslöt att bilderna ska överlämnas till respektive hembygdsförening.
Under denna punkt gav ordförande en stor eloge till Maj Larsson, Helena Selberg och
Lisbeth Lind Svanberg för insatserna när det serverades våfflor. Då kom c:a 70
besökare och det var manfall bland de som skulle hjälpa till där.
Ordförande påminde om att ledamöterna ska bokföra den tid om man ägnar åt
föreningen.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Nämnda servering har gett ett bra
tillskott i föreningens kassa.
§ 6.

Hembygdsgården

Ordförande meddelade att det skänkts en välbehållen kälke till museet. Den är av en
mindre modell och har bland annat använts av barn till att dra ved med.
Mötet beslöt att anordna en arbetsdag/-kväll för att vårda redskapen som förvaras
under skärmtaket. Håkan Nilsson uppdrogs att samordna den insatsen.
Vid förra mötet uppdrogs ordförande att beställa markarbetet. Det är nu gjort.
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Den vedlår som nu står brevid kopiatorn beslöts flyttas ner till källaren. Det frigjorda
utrymmet ska nyttjas för att ställa dit ett frysskåp.
Ordförande konstaterade att stolparna och delar av räcket på bron behöver skrapas och
målas. Han åtog sig att göra en insats på den uppgiften.
Lisbeth Lind Svanberg påminde om att avloppet under diskbänken behöver lagas och
del helst innan en uthyrning 08-15. Ordförande åtog sig att kontakta en rörmokare.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet beslöt att det ska anordnas en fikakväll 08-13 kl 17.00-19.00. Ordförande
uppdrogs att beställa dragspelsunderhållning 18.00-19.00.
Mötet diskuterade om, hur och när utflykter till gamla boställen ska organiseras.
Ordförande återkommer i ärendet.
Mötet diskuterade paltservering. Den genomförs preliminärt 09-10.
§ 8.

Övriga frågor

Styrelsen har tidigare beslutat att föreningen ska delta i skördefesten i Boden 08-23—
08-25. Kontaktperson är Kent Sundberg. Han uppdrogs att framföra att föreningen i
första hand vill deltaga lördagen 08-24. Mötet beslöt att det då ska visas ett bildspel.
Håkan Nilsson åtog sig att sammanställa bilder från museet och ordförande ett antal
bilder på gamla hus och boställen.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-09-02 med start kl 19.00
Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Kent Sundberg
Ledamot

