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Protokoll
Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-10-28.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Kent Sundberg, 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

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

Föregående mötes protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2015-09-29 upplästes, justerades och beslöts läggas till
handlingarna.
§ 4.

Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att Bodens kommun inbjudit till ett möte 15-11-02
angående verksamhetsstöd och att han kommer att delta där.
Föreningen har även, via SV, fått en inbjudan från Hembygdsförbundet till en träff i
Luleå angående Bygdeband. Styrelsen har vid tidigare möte beslutat att vi inte ska
delta i Bygdeband. Mötet beslöt att föreningen inte ska representeras i Luleå.
Föreningen har kontaktats av Maj-Lis Paalo angående en utställning av gamla hattar.
Hon kommer att återkomma skriftligt med ett erbjudande om att låna den
utställningen. Mötet beslöt att vi är intresserade och att utställningen visas vid en
aktivitet i början av 2016.
Föreningen har även kontaktats av Bodens spelmän som är intresserade av att uppträda
i samband med någon av föreningens aktiviteter. Mötet beslöt att gruppen ska
engageras.
Föreningen har även kontaktats av SPRF angående att deras kör ska uppträda. Mötet
beslöt att vi ska avvakta eftersom det kan bli lite trångt för en stor kör.
Ordförande har kontaktats av Andorena Törn som marnadsför ett uppträdande av Karl
Erik Törn med kvintett. Eftersom gaget blir lägst 9.000:-, beslöt mötet att han ej ska
engageras.
§ 5.

Kassörens orientering

Kassören orienterade om att föreningens likviditet är god.
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Hembygdsgården

När det gäller ombyggnaden av köket, har ingenting hänt. Entreprenören har ej hört av
sig. Arbetsgruppen kommer att ha ett nytt möte för att överarbeta nuvarande förslag.
Hängrännan som svämmade över har rensats. Dock visade det sig att den även har
krökts. Det innebär att den måste lossas och rätas upp. Mötet beslöt att den åtgärden
ska inplaneras nästa sommar.
Mötet diskuterade att det ska sättas upp en lampa med rörelsevakt vid sidan av
ingången, eftersom det är ganska mörkt när man närmar sig huset.
Aktiviteter
Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att stickcaféet har börjat.
Maj Larsson meddelade att hon inte lyckats få kontakt med Torbjörn Selberg angående
SIF gamla handlingar. Hon kommer att fortsätta med att söka kontakt. Ordförande
förklarade sig beredd att kontakta SIF styrelse.
Ordförande konstaterade att 20-årsjubileet blev en mycket lyckad föreställning. Han
var även mycket glad över att styrelsens damer för en gångs skull inte behövde vara
direkt engagerade i matlagningen.
Ordförande meddelade även att han kommer att göra ett förnyat försök att organisera
en studiecirkel i datakunskap. Här visade det sig att styrelseledamöter är intresserade
av att deltaga.
Mötet har tidigare beslutat att föreningen ska genomföra en aktivitet 15-11-08 med
matservering och loppis. Mötet beslöt att datum ändras till 15-11-11 kl 17.00-19.00
och att det då ska serveras soppa.
Lisbeth Lind Svanberg påminde om att Hembygdsförbundet beställt fika och mat vid
sitt möte 15-11-07.
§ 7.

Övriga frågor

Ordförande orienterade om att han kommer att kontakta valberedningen angående
kommande årsmöte och att datum för det kommer att fastställas vid nästa
styrelsemöte.
§ 8.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 15-11-25 med start kl 16.00.
Håkan Nilsson
Sekreterare
Justeras
Rolf Svanberg
Ordförande

Maj Larsson
Ledamot

