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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-08-11
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Lisbeth Lind Svanberg, Maj Larsson, Håkan
Nilsson och Björn Dahl.
§ 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 2015-06-29 upplästes, justerades och beslöts läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han kommer att fortsätta med att söka stöd för
handikappanpassning.
Därefter tackade han för de insatser som gjordes vid paltserveringen. Föreningen har
fått idel beröm evenemanget. Han konstaterade även att det var lite stressigt, eftersom
antalet gäster blev betydligt fler än förväntat.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om att paltserveringen och loppis gett ett bra resultat samt att
föreningens likviditet är god. Det möjliggör ombyggnad av köket så att det blir mer
rationellt. Här påpekade ordförande att husets tak kommer att behöva åtgärdas och att
det antagligen blir kostsamt.
§ 6.

Hembygdsgården

Mötet konstaterade att Håkan Nilsson har ett ganska omfattande arbete i att
komplettera sin bildsamling och att det måste genomföras i samarbete med ordförande
så att den kan jämföras med förteckningen över föremålen.
Ordförande orienterade om att 40 stolar har köpts till föreningen.
Mötet konstaterade tillgången på varmvatten måste ökas. Kent Sundberg åtog sig att
kontakta rörmokare.
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Undersökning av möjligheter till anskaffning av takplåt ska fortsätta och göras av
Kent Sundberg. De ska användas vid utbyggnad av skärmtaket. Då måste även ett
antal skruvar i regelvirket bytas ut.
Ordförande orienterade även om att ett antal nya föremål tillkommit till museet samt
att vissa lån nu ändrats till gåvor.
Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att det är fuktigt på källargolvet. Hon tog även
upp problemet att det lämnas en hel del övrigt avfall vid miljöstationen. Ordförande
orienterade då om att Bodens kommun har avtal med 4 entreprenörer som tar hand om
var sin fraktion. De har varierande ambitionsnivå när det gäller att tömma behållarna.
Ordförande kommer att kontakta kommunen innan dessa kontrakt förnyas.
§ 7.

Aktiviteter

Mötet har tidigare beslutat att föreningens 20-årsjubileum ska firas med en höstmiddag
15-10-10 kl 17.00. Mötet beslöt vilka föreningar som ska bjudas in och att maten ska
beställas hos ett cateringföretag. Mötet beslöt också att styrelsen ska duka och då göra
en bordsplacering. Mötet diskuterade att engagera Bernt Dimeus som underhållare.
Mötet diskuterade även när tal ska tillåtas och att en toastmaster ska avdelas.
Mötet beslöt att föreningen ska servera palt i samråd med byns jaktlag. Preliminärt
datum är 15-09-15.
§ 8.

Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades
§ 9.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-09-09 med start kl 18.00.
Då samlas styrelsens herrar 17.30 för att bland annat ställa in utemöbler under
skärmtaket.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maj Larsson
Ledamot

