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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-05-14.
Närvarande: Rolf Svanberg, Maj Larsson, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Björn
Dahl Kent Sundberg 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 2014-04-10 upplästes, justerades och beslöts därefter
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande jämte Lisbeth Lind Svanberg deltog i Norrbottens Hembygdsförbunds
årsmöte i Karungi. Där var en paneldebatt arrangerad där politiker från ett antal partier
fick redogöra för sin uppfattning om hembygdsrörelsen. Debatten var intressant och
politikerna gav ett positivt intryck.
Kent Sundberg och Lisbeth Lind Svanberg orienterade om sitt deltagande i BLR. Där
orienterade kommunen om utveckling av trafikmiljön i centrum och att en utredning
om parkeringar ska påbörjas. Vidare orienterade de om möjligheten att anmäla intresse
för att utnämnas till Årets by. Mötet fann att den frågan bör hanteras av byautvecklingsgruppen.
Ordförande orienterade även om att han, Björn Dahl och Lisbeth Lind Svanberg
deltagit i ett möte som kommunens Kultur och fritidsförvaltning bjudit in till. Där
informerades bland annat om hur man ansöker om aktivitetsstöd.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat nu är positivt. En orsak till detta är att årets
driftbidrag har betalats ut och bokförts. Hon meddelade också att det har genomförts
ett antal aktiviteter med positivt resultat och att uthyrningarna varit många. Här
berömde ordförande de närvarande som deltagit aktivt. Mötet konstaterade att antalet
medlemmar är lågt och att det behöver säljas fler medlemskort.
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Hembygdsgården

Håkan Nilsson har skickat ut gällande plan för åtgärder i Hembygdsgården. Mötet
beslöt att det ska genomföras en rundvandring i lokalerna för att kartlägga och
prioritera åtgärdsbehovet.
Mötet beslöt att fönsterputsning ska beställas hos entreprenör.
Ordförande orienterade om att föreningen fått ett erbjudande om bidrag till
jordvärmeanläggningen. Villkoret är att driftbidraget kommer att reduceras. Mötet
beslöt att erbjudandet skall antas och att medel ska avdelas för att utveckla köket.
Mötet beslöt att utemöblerna samt partytältet ska tas fram. Arbetet med det ska göras
05-22 med början kl 14.00.
Ordförande har tittat på vilka krav som ställs på denna typ av lokal avseende
olycksfall och brandskydd, mm. Kommunens Tillväxtförvaltning kultur och fritid har
en sammanställning över dessa krav. Mötet konstaterade att det bör anskaffas en bår
till Hembygdsgården.
§ 7.

Aktiviteter

Firandet av nationaldagen diskuterades. Helena Selberg har kontaktat hantverkare om
deltagande där. Kent Sundberg fick i uppgift att kontakta hantverkare. Ordförande
orienterade om att Inge Andersson lovat ställa upp talare. Han visade även upp sitt
utkast till affischer och orienterade sedan om att en så kallad voltebil kommer finnas
på plats.
§ 8.

Övriga frågor

Håkan Nilsson påminde om uppgiften att överse föreningens hemsida. Mötet beslöt att
ordförande ska kontakta webmaster angående ett möte med honom.
Råek har skickat ut en inbjudan till utbildning i hur styrelsearbete ska fungera. Mötet
beslöt att ordförande ska anmäla att vi är intresserade men att vilka som deltar i
utbildningen kan meddelas först när tider och platser har fastställts.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 14-06-17 med start kl 17.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Björn Dahl
Ledamot

