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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2013-12-02.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Maj Larsson och
Håkan Nilsson. Ur valberedningen deltog dessutom Berit Birin och Torbjörn Selberg.
§ 1.

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och inledde det med att hälsa de närvarande välkomna. Här
inkluderade han representanterna ur valberedningen.
§ 2.

Val av justeringsman

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2013-10-29 lästes upp, justerades och beslöts därefter
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han och kassören besökt byaföreningen i Överstbyn på
deras jubileum och där överlämnade 2 tavlor. Gåvan uppskattades vid mötet där
omkring 60 personer deltog.
Ordförande orienterade även om att Hembygdsförbundet erhållit projektmedel för att
bygga upp en internetportal för förbundet. Tanken är att respektive förening
presenteras mycket kortfattat och att föreningens hemsida länkas till portalen. Han
meddelade också att SHF representant genomfört utbildning på det i samverkan med
SV.
Ordförande meddelade att Bosse Strömbäck från Bodens kommun ej återkommit i
ärendet ansökan om investeringsstöd.
Ordförande påminde om att årsmötet genomförs 2014-02-25 med start kl 19.00.
Han påminde även om att styrelseledamöterna ska rapportera hur mycket tid hon/han
har ägnat åt föreningen. När tidrapporten är sammanställd kan den användas för att
visa hur pass omfattande verksamheten är för föreningar och förbund.
Mötet diskuterade hur hemsidan bör utvecklas och beslöt att ordförande och
sekreteraren ska redovisa sin uppfattning vid nästa styrelsemöte.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon konstaterade att föreningen har en
fortsatt stabil ekonomi. Kassören meddelade också att varje insättning av pengar
kostar 95:-. Här redovisade ordförande föreningens viktigaste inkomstkällor för
valberedningen. Mötet konstaterade att det också finns ett investeringsbehov.
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Hembygdsgården

Ordförande konstaterade att muséet kräver en arbetsinsats. Här handlar det främst om
att aktualisera dokumentationen av föremålen i text och bild. Ordförande och
sekreterare åtog sig att göra en insats.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet beslöt att nästkommande aktivitet ska genomföras i form av pajafton
2014-01-14.
Prästen Mogens Amstrup har föreslagit att det ska genomföras ett husförhör i
Hembygdsgården 2014-02-23. Mötet beslöt att förslaget ska antas.
Ordförande orienterade om att föreningen fått ett erbjudande om en föreställning med
Bodens dragspelsklubb. 2014-04-06. Mötet ställde sig positivt till erbjudandet.
Mötet diskuterade aktiviteter i samband med fikakvällar. De kan bland annat bestå i
visning av bilder från utställningen Mannen från Fredrikafors, framförande av SPRFkören och berättarafton.
§ 8.

Övriga frågor

Föreningen har fått ett erbjudande från Companion Norrbotten att delta i en utbildning
avseende styrelsearbete. Mötet beslöt att inte anta erbjudandet. Mötet fann också att
det kan vara lämpligt att studera och sedan diskutera innehållet i de häften som finns
hos exempelvis SV.
Mötet diskuterade om och vad som ska erbjudas i samband med årsmötet. Beslut om
det tas vid nästa styrelsemöte.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 2014-01-21 med start kl 18.00
Håkan Nilsson
Sekreterare

Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maj Larsson
Ledamot

