
Protokoll från Styrelse och medlemsmöte för Hässjö 

hembygdsförenings den 9/4 år 2019. 

Plats; Folkets hus Söråker. 

Närvarande; Ronny Svensson, Bengt Andersson, Ingemar Sundqvist, 

Gun Sundqvist, Märta Norell, Karin Eklund, Solveig Wiklund och 

Hans Valberg, Elisabeth Fogelström 

§1. Mötet öppnades av ordförande Märta Norell. 

 

§2. Dagordning presenterades och godkändes. 

 

§3. Till protokolljusterare valdes Bengt Andersson. 

 

§4. Protokoll från Styrelse och medlemsmöte och årsmötesprotokoll upplästes. Protokollen godkändes 

och lades till handlingarna. 

§5. Rapport från utnämning av 2018,s Timråbo som föreningen skall utse. Den av oss nominerade 

Ingela Dahlin, godkändes av kommittén, och ett preliminärt datum för utdelning av utmärkelsen är den 

25 april. Undertecknad tar kontakt med kommunens representant för att få vetskap  om vi hinner få 

klart tenntallriken som skall utdelas, eller om vi måste finna ett nytt datum. Broschyr är färdigställd till 

utdelningen. 

§6. Norrstigen 

Bengt Andersson och Lars Göran Ålund varit på Länsmuseet i Härnösand och träffat Margareta 

Bergvall, och presenterat föreslag till emaljskyltar. 

 

§7. Ekonomisk rapport. Karin Eklund rapporterar att, handlingarna till banken inte är klara varför 

ingen ekonomisk rapport kan lämnas i nuläget. 

Ordf. Märta Norell  och Karin Eklund har besökt  Leader Mittland för att diskutera bidragsfrågor, 

finns många sätt att begära bidrag, men man får icke påbörja arbeten innan ansökan godkänts, då det 

tolkas att man skulle utföra arbetena ändå. 

Ordf. Märta Norell förde fram frågan om vi skall ta en avgift för fikat vid ”Öppet Hus” på 

Båtsmanstorpet. Förslag fanns på servera brödet på engångstallrik, men hur man löser serveringen är 

upp till var och en. Beslut fattades om att 20 kronor skall vi ta betalt. 

§8. Båtmanstorpet; Företaget i Färila som utförde arbete med golvet för åtta år sedan, har kontaktat 

ord. Märta Norell, och en representant för företaget skall besöka torpet och göra en bedömning. 

Ordf. har också varit i kontakt med kommunen i bidragsfrågor, bl.a. med Staffan Abrahamsson.  

Inlämnad ansökan om 230 tusen till kommunen är icke besvarad. 

Ronny Svensson och Bengt Andersson har besökt kommunen och diskuterat bygglovsprocessen av 

containern, kan bli att Länsstyrelsen måste godkänna placeringen som remissinstans, vid placering av 

byggnad i kultur klassat område. Ärendet måste läggas in i Kontrollplanen, blir en kostnad av 5 till 6 

tusen. Bengt Andersson är kontaktman med kommunen.  

 



§9. Övriga frågor; Ordf. Märta Norell tog upp frågan om föreningens handlingar som nu finns på olika 

platser. När Lars-Arne Eriksson skall sälja byggnaden, där arkivhandlingar förvaras, är det akut att 

hämta dessa. Beslutades om att Gun och Ingemar Sundqvist ordnar att dessa hämtas. Förslag att vi 

samlar materialet och ordnar en arbetsdag vid Båtsmanstorpet, för att se vad som skall arkiveras. Den 

12 maj klockan 11.00. Frågan om arkivplats är under utredning. 

Ordf. Märta Norell rapporterar att det lapptäcke som, skulle cirkulera mellan hembygdsföreningarna, 

är och förblir borta, då ingen i de övriga hembygdsföreningarna har någon kännedom om täcket. 

Frågan om studiecirklar får vila tillsvidare. 

Utflykter: Bengt Andersson presenterade ett utdrag ur ”Bygd i Förvandling” där olika begivenheter 

funnits, då platserna icke är besökta och vi inte vet om det finns något kvar att se, måste detta utredas 

vidare. 

Lars Holm ägare av Åvike är kontaktad och ställer upp på en visning, han säger att han ordnar 

beställning av lunch vid den nya restaurangen i Västerå, om vi vill. Förslaget mottogs positivt, och 

Märta Norell kontaktar Lars. 

Förslag fanns att vi besöker Ljustorps hembygdsdag den 18 maj mellan 12-15 för en visning av deras 

verksamhet och bygdegård. Förslaget godkändes. 

Frågan om underhållning vid Båtsmanstorpet som tidigare diskuterade livligt, många förslag fanns, 

Ordf. Märta Norell har också kontaktats av ett antal trubadurer som vill uppträda, det är givitvis också 

en kostnadsfråga. 

Ordf. föreslog ett samarbete med PRO, och tar kontakt för att utveckla förslaget 

Försäkringar. Ordf. Märta Norell vill se över föreningens försäkring. 

§10. Nästa möte. Nästa möte blir den 14 maj klockan 18.00 på Folkets Hus om det är fint väder åker vi 

upp till Båtsmanstorpet. 

§11. Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 

 

Dag som ovan    Justeras 

Vid protokollet 

 

Hans Valberg    Bengt Andersson 

 

 


