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Protokoll
Protokoll fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2014-12-10.
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Lisbeth Lind Svanberg, Björn Dahl, Maj
Larsson och Helena Selberg.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Val av justeringsman och mötessekreterare

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2014-10-29 upplästes och beslöts handläggas vid nästa
styrelsemöte.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande och kassör har representerat föreningen när det firades att Gunnarsbyn
blivit utsedd till årets by. De uppvaktade med presentkort och blommor.
Mötet diskuterade anslutning till bredband och beslöt sedan att frågan tas upp vid
nästa styrelsemöte. Mötet diskuterade även frågan om föreningen ska debitera 50:extra vid en uthyrning när dator och bildprojektor används.
Mötet beslöt att årsmötet ska genomföras onsdag 15-03-04 med början kl 19.00.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören konstaterade att årets resultat för närvarande är klart positivt. Hon orienterade även om att Nordea höjer avgiften för att sätta in pengar från 95:- till 115:-.
Hon påpekade att Bodens kommun inte betalat ut de 148.000:- som tidigare beviljats.
Ordförande åtog sig att forska i ärendet.
§ 6.

Hembygdsgården

Arbetet med planerade åtgärder fortskrider. Fönsterhakar har bytts ut.
Ordförande kommer att kontrollera med Securitas vad som gäller angående att endast
två personer kontaktas om larmet utlösts.
Mötet beslöt att ordna belysning på skylten på husets framsida. Kent Sundberg
uppdrogs att köpa belysningen och att se till att den blir monterad. Han uppdrogs även
att sätta upp en ”EU-skylt” på gaveln mot parkeringen.
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Aktiviteter

Bodens kommun kommer troligen att genomföras ett möte i Hembygdsgården med
föreningar inom kommunen.
Förberedelserna för firandet av nationaldagen har inletts.
Mötet beslöt att det ska serveras pizza 15-01-14 kl 17.00-19.00.
Mötet beslöt att föreningen ska starta två studiecirklar. Den ena avser data och inleds
15-01-21 kl 13.00. Den andra avser stickslöjd och inleds 15-01-19 kl 18.00.
§ 8.

Övriga frågor

Ordförande deltar 15-01-20 i en föreningsträff i Niemisel.
Mötet diskuterade att sätta upp en ”julgransbelysning” i flaggstången.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 2015-01-07 med start kl 17.00.
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