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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-01-20.
Närvarande: Rolf Svanberg, Björn Dahl, Eva Dahl, Lisbeth Lind Svanberg, 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 2013-12-02 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande och sekreterare åtog sig att göra nytt försök att ta fram ett förslag till 
överarbetning av föreningens hemsida. 
Ordförande orienterade om att han överenskommit med Bodens dragspelsklubb om ett 
framträdande 04-06. Vidare informerade han om en inbjudan till ett möte med 
Riksteatern angående intresset för en föreställning. Mötet konstaterade att ekonomin 
kring en föreställning inte kommer att gå ihop även om halva kostnaden 
subventioneras. 
Ordförande konstaterade även att Bodens kommun ännu inte, vilket lovats, har 
återkommit angående stöd med att ansöka om bidrag till jordvärmeanläggningen.

§   5. Kassörens orientering
  
Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon konstaterade att föreningen har en 
fortsatt stabil ekonomi. Hon orienterade även om att föreningen fått ett förslag till ett 
ettårigt elavtal från BEAB. Föreningen har för närvarande ett avtal med Skellefteå 
kraft. Mötet uppdrog kassören att klara ut vilket avtal som är förmånligast för 
föreningen, bland annat sett mot avtalstider.
Mötet beslöt att 3 presentkort ska lottas ut bland de som betalar medlemsavgiften för 
2014.
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Kassören redovisade även sammanställning över antalet redovisade timmar som 
främst styrelsen ägnat åt föreningens verksamhet. Summan blev 2.000 timmar ideellt 
arbete. Redovisat antal timmar bedömdes vara i underkant.

§   6. Hembygdsgården

Innan kvällens möte skulle inledas konstaterades det att vattnet frusit i källaren. Mötet 
diskuterade lämpliga sätt att åtgärda problemet.
Ordförande och sekreterare konstaterades ej ha inlett arbetet med att förbättra 
dokumentationen av föremålen i museet. De kommer att göra ett nytt försök att 
påbörja arbetet i närtid.

§   7. Aktiviteter

Ordförande konstaterade att årets våffeldag infaller 03-25. Mötet övervägde att 
genomföra en aktivitet i anslutning till den dagen.
Temat för årets kulturarvsdag är ”I krigens spår”. Mötet beslöt att föreningen inte skall 
uppmärksamma det på något särskilt sätt.
Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att Katarina Boström avser leda någon form av 
verksamhet inom ramen för Kvinnor kan. Lisbeth uppdrogs att samverka med henne 
om aktiviteten.

§   8. Övriga frågor

Kent Sundberg föreslog att det ska organisers en studiecirkel där man tar fram tidigare 
handlingar om SIF, Intresseföreningens, m fl verksamheter och digitaliserar dem. 
Cirkeln genomförs då i Hembygdföreningens regi. Han uppdrogs att inledningsvis 
kontakta SIF i ärendet.

Det kommande årsmötet ska förberedas med att:
- Ordförande skriver sin verksamhetsberättelse
- Sekreteraren upprättar förslag till aktivitetsplan för 2014
- Sekreteraren upprättar dagordning för och kallelse till mötet
- Kassören gör klart den ekonomiska redovisningen för 2013 och överlämnar den till 

revisorerna
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§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs omedelbart efter årsmötet och är då ett konstituerande 
möte.

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Kent Sundberg
Ordförande  Ledamot


