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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-04-20
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Björn Dahl, Maj Larsson, 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

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-03-30 upplästes och beslöts korrigeras före justering.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att samtliga handlingar i ärendet ansökan om bidrag till
handikappanpassning nu har sänts in. Vidare orienterade han om att i senaste numret
av Hembygd i Norr har man publicerat årsmöteshandlingarna. Mötet beslöt att
ordförande och kassör ska representera föreningen vid årsmötet.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om att gofika och loppis gett ett bra resultat. Hon orienterade
även om att föreningen erbjudits uppdatering av bokföringsprogrammet. Mötet beslöt
att den inte ska köpas eftersom den bedömdes inte vara värd sitt pris för föreningens
behov.
Hon orienterade även om att Råek tagit initiativet till ett så kallat bygdeloppis som
genomförs 15-05-09. Mötet beslöt att föreningen ska delta i arrangemanget och att fika
och hamburgare ska serveras.
§ 6.

Hembygdsgården

Ordförande orienterade om att arbetet med att bland annat komplettera förteckning
över och fotograferande av föremålen i museet kommit en bra bit på vägen. Ny
arbetsdag inplanerades.
Kassören har påmint Älvsby kök om att lämna offert på ombyggnad av köket.
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Aktiviteter

Mötet diskuterade förberedelser för nationaldagsfirandet. Mötet beslöt att föreningen
ska beställa musikunderhållning och att mat ska serveras. Vidare ska Kent Sundberg
uppdras att ordna högtalaranläggning. Ordförande åtog sig att beställa en skylift.
Mötet diskuterade även förberedelserna inför firandet av Valborgsmässoafton.
SPRF har beställt besök på hembygdsgården 15-06-01. Beställningen avser lunch med
kaffe samt besök i museet för preliminärt 50 personer. Mötet diskuterade vilka som
kan delta i arrangemanget.
§ 8.

Övriga frågor

Mötet konstaterade att föreningen fått en dagordning för kommunens träff med
föreningar 15-04-21.
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-05-18 med start kl 16.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maj Larsson
Ledamot

