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Protokoll

Fört vid Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförenings styrelsemöte 2015-11-25.
Närvarande: Rolf Svanberg, Lisbeth Lind Svanberg, Helena Selberg, Håkan Nilsson och 
Björn Dahl. 
Ur valberedningen deltog Rakel Groth och Berit Birin.

§   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 2015-10-28 upplästes, justerades av ordförande och 
beslöts läggas till handlingarna. 

§   4. Ordförandes orientering

Ordförande orienterade om att föreningen ej var representerad i mötet angående 
Bygdeband enligt tidigare beslut. Vidare orienterade han om att han och Lisbeth Lind 
Svanberg deltagit i ett möte i Boden angående verksamhetsstöd 2016. Ansökan om 
sådant ska insändas senast 15-12-18. Mötet beslöt att föreningen ska ansöka om 
15.000:- i stöd för kommande års verksamhet. 

§   5. Kassörens orientering

Kassören orienterade om att föreningens ekonomi är under kontroll. 

§   6. Hembygdsgården

När det gäller ombyggnaden av köket, har ingenting hänt. Arbetsgruppen ska 
genomföra ett nytt möte där det bland annat ska diskuteras vem som ska få uppdraget.
Mötet beslöt att föreningen ska fortsätta med ettårsavtal med fast pris för el.
Mötet diskuterade hur snöröjningen ska organiseras för det som ordinarie snöröjare 
inte kan/hinner göra. Björn Dahl erbjöd sig att ställa upp med traktor vid behov. Mötet 
beslöt att skottning av handikappramp, mm ska lösas inom styrelsen. 
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Aktiviteter

Mötet beslöt att servering av pizza ska genomföras 16-01-13 kl 17.00-19.00.
Föreningen har tidigare kontaktats av Maj-Lis Paalo angående en utställning av gamla 
hattar. Nu har hon även överlämnat bilder på utställningen. Mötet beslöt att hon ska 
engageras under 2016 i samband med någon aktivitet. 
Lisbeth Lind Svanberg orienterade om att byautvecklingsgruppen ska upprätta en 
verksamhetsplan. Mötet konstaterade att täckningen för mobiltelefon är dålig och 
behöver förbättras. 
Mötet beslöt att studiecirkel i datakunskap ska genomföras efter kommande storhelger 
om intresset är tillräckligt stort.

§   7. Övriga frågor

Mötet diskuterade valberedningens utgångsvärde inför kommande arbete. 
Mötet fastställde att årsmötet ska genomföras onsdag 16-03-02 med början kl 19.00.
Mötet diskuterade om protokoll förda vid styrelsemöten ska publiceras, Mötet beslöt 
att protokoll för 2015 ska publiceras och att nytt beslut ska tas i frågan om hur det ska 
hanteras 2016.

§   8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs onsdag 16-01-20 med start kl 16.00. 

Håkan Nilsson
Sekreterare 

    
Justeras

Rolf Svanberg Helena Selberg 
Ordförande  Ledamot


