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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-04-10.
Närvarande: Rolf Svanberg, Maj Larsson, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Björn
Dahl och Håkan Nilsson.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Val av justeringsman

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-03-19 upplästes, justerades och beslöts därefter
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Förenigen har fått en inbjudan från Bodens kommun att delta i en dialog avseende
föreningsstöd. Den genomförs 14-04-23 på O II. Mötet beslöt att bland annat
ordförande ska delta där.
Ordförande har kontaktats av Leif Engström på Bodens kommun. Han ville få in en ny
ansökan om bidrag till jordvärmeanläggningen. Ny ansökan är insänd.
Ordförande meddelade att föreningen inbjudits till en nätverksträff om ”Hela Sverige
ska leva!”. Mötet konstaterade att ärendet egentligen hör hemma i byautvecklingsgruppen.
Ordförande orienterade om att han kontaktats av Sörby turism angående samverkan.
Mötet ansåg att det är positivt med samverkan. Ett möte i ärendet genomförs 04-15 kl
09.00.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat just nu är negativt. Hon påpekade att antalet
medlemmar är lågt och att det behöver säljas medlemskort vid kommande aktiviteter.
Hon meddelade också att det har genomförts många aktiviteter och att det dessutom
finns ett antal inbokade.
§ 6.

Hembygdsgården
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Håkan Nilsson tog upp ärendet om behov av åtgärder i Hembygdsgården. Mötet beslöt
att han ska skicka ut gällande plan med vissa uppdateringar införda.

§ 7.

Aktiviteter

Mötet konstaterade att den närmast inplanerade verksamheten med besök av Bodens
dragspelsklubb kommer att kräva förberedelser i form av ommöblering bakning och
utdelning av inbjudan. Helena Selberg påminde om försäljning av lotter.
Mötet diskuterade formerna för kommande ordnande av majbrasa. Björn Dahl
orienterade om att han förberett ordnandet av material till brasan.
Även firandet av nationaldagen diskuterades. Mötet beslöt att hantverkare ska inbjudas
delta även detta år. Ordförande orienterade om läget avseende tänkbara talare.
§ 8.

Övriga frågor

Håkan Nilsson tog upp ärendet om föreningens hemsida. Mötet beslöt att han ska
skicka ut sina anteckningar för yttrande. Han och ordförande kontaktar därefter
webmastern.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 14-05-14 med start kl 17.00.
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