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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-03-19.
Närvarande: Rolf Svanberg, Maj Larsson, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Kent 
Sundberg och Håkan Nilsson. 

§   1. Mötets öppnande   

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

§   2. Val av justeringsman

Helena Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.

§   3. Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-01-20 upplästes, justerades och beslöts därefter 
läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Vid föregående styrelsemöte åtog sig ordförande och sekreterare att ta fram ett förslag 
till överarbetning av föreningens hemsida. Mötet konstaterade att det inte blivit av och 
att uppgiften kvarstår.
Ordförande konstaterade att Bodens kommun nu har återkommit angående stöd med 
att ansöka om bidrag till jordvärmeanläggningen. Kommunen har kallat till ett möte 
14-03-25 i på Sandenskolan. I kallelsen förespeglas ett positivt resultat av ansökan.
Ordförande orienterade om att Norrbottens hembygdsförbund genomför en 
inspirationsdag i samverkan med NLL kulturdivision 14-03-29 på Norrbottens 
museum i Luleå.
Han orienterade även om att SPRF föreslagit en konsert med sin sångkör under 
vårvintern. Mötet konstaterade att det bör anstå till hösten på grund av andra 
aktiviteter.
Ordförande orienterade även om att han lånat ett antal böcker om föreningskunskap 
från SV och att de kan utgöra grund för en studiecirkel i ämnet.
Ordförande meddelade även att Björn Dahl åtagit sig att skaffa material till årets 
majbrasa.
Mötet beslöt att det ska anskaffas en kärra för att underlätta flytt av stolar i 
Hembygdsgården.
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§   5. Kassörens orientering
  
Kassören orienterade om föreningens ekonomi. Hon konstaterade att den, även att 
tillgångarna minskat. Hon framförde att det främst beror på att kostnader för el är höga 
denna årstid samtidigt som intäkterna av aktiviteter är lägre nu än under 
sommarhalvåret. Hon orienterade även om att förslaget till ett ettårigt elavtal från 
BEAB är det mest förmånliga och att hon accepterat det i enlighet det uppdrag hon 
fick vid föregående styrelsemöte. 
Hon påpekade även att det är viktigt att rekrytera medlemmar. Mötet beslöt att 
information om medlemskap ska delas ut i samband med att information om en 
aktivitet delas ut.
Hon orienterade även om bokningsläget. Där framkom bland annat att Vittjärvs 
husmodersförening bokat lunch för 20-40 medlemmar 14-05-22. Här efterlyste hon 
medhjälpare.

§   6. Hembygdsgården

Ordförande och sekreterare fick vid förra styrelsemötet uppdraget att förbättra 
dokumentationen av föremålen i museet. Ordförande meddelade att han inlett arbetet 
med det. Mötet konstaterade att det är ett omfattande arbete och att det är lämpligt att 
bedriva det i form av en studiecirkel.
Kent Sundberg meddelade att han nu åtgärdat den murkna fönsterkarmen.
Håkan Nilsson föreslog att styrelseledamöterna inför nästa styrelsemöte ska fundera 
på behov av åtgärder i Hembygdsgården. Mötet godtog förslaget och konstaterade att 
gällande underhålls-/utvecklingsplan behöver uppdateras.
Lisbeth Lind Svanberg föreslog att föreningen ska köpa en komposteringstunna som 
placeras på hennes fastighet. Mötet biföll hannes förslag.
Ordförande föreslog att det ska köpas en enkel kärra för att flytta stolar vid 
ommöblering i samlingslokalen. Mötet beslöt att så ska göras.

§   7. Aktiviteter

Mötet beslöt att föreningen ska anordna en majbrasa och att den ska tändas kl 18.00. 
Ordförande orienterade om att Björn Dahl åtagit sig att ordna så att det finns material 
till en majbrasa. I samband med det ska fika serveras och att det då ska finnas en brasa 
som är lämplig för att grilla korv.
Firandet av nationaldagen diskuterades. Mötet beslöt att ordförande inledningsvis ska 
kontakta biskopen Stiglund. Även andra namn diskuterades.
Kent Sundberg påminde om att det ska genomföras ett informationsmöte om 
fiberutbyggnaden 14-03-31.
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§   8. Övriga frågor

Mötet diskuterade studiecirkelverksamhet. Här beslöts att dokumentation av SIF arkiv, 
utbildning i föreningskunsakap och dokumentation av museet ska bedrivas i formen 
studiecirkel. Här diskuterades även studiecirkel i datakunskap.

§   9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 14-04-09 med start kl 18.00.

Håkan Nilsson
Sekreterare

    
Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg
Ordförande  Ledamot


