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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-09-09
Närvarande: Rolf Svanberg, Kent Sundberg, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, 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

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-08-11 upplästes, justerades och beslöts läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att han kommer att fortsätta med att söka stöd för
handikappanpassning av Hembygdsgården.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om att aktiviteter och loppis gett ett bra resultat samt att
föreningens likviditet är god.
§ 6.

Hembygdsgården

Mötet konstaterade tillgången på varmvatten måste ökas. Kent Sundberg fortsätter att
hantera den uppgiften. Han ska även fortsätta med att undersöka möjligheter att
anskaffa takplåt till utbyggnad av skärmtaket.
Ordförande orienterade om att vinterns snötryck har slitit av ett antal skruvar i
väggarna på skärmtaket. Det är nu åtgärdat.
Mötet konstaterade även att utemöblerna och partytältet nu är under tak.
I samband med förra styrelsemötet konstaterades att det är fuktigt på källargolvet.
Kent Sundberg har kontaktat PA´s som installerade jordvärmeanläggningen.
Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att det är stock i hängrännorna. Ordförande
meddelade att han eventuellt kan skaffa dit en skylift till en låg kostnad för föreningen.
Bodens landsbygdsråd har anmält intresse för att hyra Hembygdsgården 15-12-01.
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Råneå hushållningssällskap har beställt en trerättersmiddag i oktober. Mötet
diskuterade att herrarna ska servera då.
Aktiviteter
Mötet har tidigare beslutat att föreningens 20-årsjubileum ska firas med en höstmiddag
15-10-10 kl 17.00. Mötet beslöt bilda en festkommitté bestående av Rolf Svanberg,
Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg och Håkan Nilsson. Den ska ha sitt första
sammanträde 15-09-16 kl 18.00.
Mötet diskuterade möjligheterna att arrangera en studiecirkel i datakunskap.
Ordförande åtog sig att undersöka intresset för en sådan.
§ 7.

Övriga frågor

Mötet beslöt att Agrocenter ska betala motsvarande belopp som tidigare för sin
elförbrukning.
§ 8.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-09-29 med start kl 18.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Helena Selberg
Ledamot

