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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-09-29
Närvarande: Rolf Svanberg, 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

Björn Dahl valdes att, jämte ordförande, justera mötesprotokollet.
§ 3.

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-09-09 upplästes, justerades och beslöts läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att Bodens kommuns arbetsmarknadsenhet har gått ut med
en handling om praktikantplatser. Föreningar erbjuds att kostnadsfritt disponera
praktikanter för arbete på hel- eller halvtid i 1-6 månader. Mötet diskuterade att den
personen kan arbeta med digitalisering av gamla handlingar, mm. Även kravet på
handledning avhandlades. Ordförande kommer att kontakta kommunen för närmare
information.
Ordförande orienterade även om att Hästskoteatern gått ut med ett erbjudande om att
uppträda. Erbjudandet omfattade ett antal valbara föreställningar. Mötet beslöt att
avvakta.
§ 5.

Kassörens orientering

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

Hembygdsgården

Lisbeth Lind Svanberg orienterade vid förra mötet om att det är stock i hängrännorna.
Ordförande meddelade att han eventuellt kan skaffa dit en skylift till en låg kostnad
för föreningen. Denna skylift visade sig inte nå tillräckligt högt. Ordförande kommer
att undersöka andra alternativ.
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Aktiviteter
Ordförande orienterade om festkommitténs arbetsläge när det gäller föreningens 20årsjubileum. Mötet beslöt att även SV ska bjudas in.
Ordförande kommer att undersöka intresset för att delta i en studiecirkel i
datakunskap. Mötet konstaterade att denna cirkels innehåll kan fastställas först vid
första träffen.
Mötet beslöt att föreningen ska genomföra en aktivitet 15-11-08 med matservaering
och loppis med julprydnader.
§ 7.

Övriga frågor

Inga frågor behandlades under denna punkt.
§ 8.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs 15-10-28 med start kl 16.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Björn Dahl
Ledamot

