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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-02-19.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Björn Dahl, Håkan Nilsson och
Helena Selberg.
§ 1.

Mötets öppnande

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

Val av justeringsman och mötessekreterare

Helena Selberg valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-01-08 upplästes, justerades och beslöts därefter
läggas till handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han kontakat Leif Engström angående insändande av
ansökan om bidrag till Allmänna arvsfonden.
Han meddelade också att han arbetar vidare med att reda ut vad försäkringen
egentligen omfattar. Klart är att det är en fullvärdesförsäkring och att dem avser en yta
om 360 m².
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören konstaterade att resultatet för 2014 är marginellt negativt efter planmässiga
avskrivningar. Hon konstaterade även att bidraget till ytjordvärmen betalats ut 2015.
Det borde ha betalats ut 2014. Hon meddelade också att föreningen redan genomfört
10 aktiviteter under 2015.
§ 6.

Hembygdsgården

Mötet beslöt att det ska sättas upp en lista där det antecknas vad som behöver göras på
huset för att det ska fungera bra.
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Aktiviteter

Mötet beslöt att det ska serveras våfflor av olika typer på våffeldagen 03-25 kl 13.0019.00.
Mötet diskuterade firandet av föreningens 20-årsjubileum. Inriktningen är att inbjuda
representanter för Bodens kommun, Norrbottens hembygdförbund och andra
hembygdsföreningar. Även massmedia och andra föreningar ska inbjudas. Vid firandet
ska en middag serveras. Firandet beslöts genomföras under hösten 2015.
§ 8.

Övriga frågor

Mötet diskuterade förberedelserna inför årsmötet. Här konstaterades att:
Verksamhetsberättelsen är skriven och den undertecknats av närvarande
styrelseledamöter
Förslag till dagordning är klar
Kallelse är uppsatt på anslagstavlor och att några motioner inte insänts
Föreningen ska bjuda på fika
Ett lotteri ska göras med medlemsnumret som lottnummer. Här ska kassören
köpa 3 presentkort som lotterivinster
Valberedningen har vidtalats
Verksamhetsberättelsen ska mångfaldigas i 25 ex och skickas till Bodens
kommun samt Norrbottens hembygdsförbund
Sekreteraren ska upprätta en påminnelse i 80 ex och att den ska delas ut i
postlådor
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-03-04 med start direkt efter årsmötet för att
konstituera styrelsen.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Helena Selberg
Ledamot

