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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-09-02.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Maj
Larsson och Håkan Nilsson.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Val av justeringsman

Björn Dahl valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013-07-28 justerades och beslöts därefter läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande inledde med att tacka för medlemmarnas deltagande vid utställningen på
marknaden i Boden.
Han orienterade sedan om genomförda studieresor till gamla boställen och
konstaterade att intresset hos de som deltog var mycket stort.
Ordförande orienterade även om att RÅEK frågat om vilket innehåll föreningen vill ha
i en annons i tidningen Just nu!. Mötet konstaterade att det är svårt att skriva om alla
aktiviteter och beslöt att det ska hänvisas till anslag och hemsida om det.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon konstaterade att föreningen har en
stabil ekonomi. Till det bidrar främst visning av museet, loppisförsäljning och
fikaservering. Hon orienterade även om att föreningen har närmare 90 betalande
medlemmar, vilket är fler än de senaste åren.
§ 6.

Hembygdsgården

Material för att göra målningsarbeten har köpts in av ordförande. Mötet ansåg det vara
väl sent på året för denna typ av arbete.
När föreningen för en tid sedan ansökte om bidrag till att dra in jordvärme blev svaret
från Bodens kommun negativt. Ordförande har nu utverkat att ordförande i
tillväxtnämnden, Bo Strömbäck, ska besöka hembygdsföreningen i ärendet.
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Styrelseledamöterna framförde att de är intresserade av att delta i det möte som
ordförande planerar för.
Sixten Nilsson från Valvträsk har erbjudit föreningen att överta ett gammalt tröskverk
vilket mötet ställde sig positivt till. Mötet konstaterade dock att detta kräver en
utbyggnad av skärmtaket. Den utbyggnaden är förberedd med markarbetet. Det mesta
av byggnadsmaterialet, utom takplåten, finns redan. Mötet beslöt att byggnationen ska
inledas redan hösten 2013. Ordförande åtog sig att organisera arbetet.
Det murkna fönstret är fortfarande bara provisoriskt åtgärdat. Mötet beslöt att Kent
Sundberg ska påminnas om sitt åtagande.
§ 7.

Aktiviteter

Den planerade paltserveringen beslöts genomföras 09-10 kl 15.00--19.00. Mötet
diskuterade vilka som kan delta där. Lisbeth Lind Svanberg åtog sig att köpa
ingredienserna.
Mötet beslöt även att föreningen ska ha en aktivitet 10-08 samt att det ska genomföras
en berättarafton vid tillfälle. Här beslöts att Rolf Svanberg och Håkan Nilsson ska visa
bilder och att berätta om vad som varit.
§ 8.

Övriga frågor

Mötet diskuterade innehållet i Norrbottens hembygdsförbunds hemsida och fann att
den behöver utvecklas. Mötet diskuterade även föreningens hemsida. Ledamöterna
åtog sig att granska den och att komma med synpunkter vid nästa styrelsemöte.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 13-10-02 med start kl 19.00
Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Björn Dahl
Ledamot

