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Protokoll styrelse- och medlemsmöte 2019-01-15. 

 

Plats Söråkers folkets hus 

Närvarande: Märta Norell, Karin Eklund, Gun och Ingemar Sundqvist, Karina Svedin,  
Lisbeth och Martin Eklund, Ronny Svensson, Bengt Andersson och Hans Wahlberg. 
 
 
 
§  1 Märta Norell hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Ronny Svensson valdes till sekreterare för mötet 

 

§  4 Martin Eklund valdes till justerare 

 

§  5 Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Dator eller ”padda” till kassören är ännu ej 

inköpt. Protokollet lades till handlingarna.  

 

§  6 Båtmanstorpet 

 

 Containerbyggnad.  

 Förslag på utformning av träbeklädnad har tagits fram liksom två olika förslag på 

placering. Efter omröstning beslöts att  

 - välja utförandet med falska fönster och dörrportar till utrymmet mellan containrarna 

 - placering nordväst om Båtmanstorpet där ladugården en gång stod.  

 Bengt Andersson och Ronny Svensson kontaktar kommunen angående byggnadslov. 

 

 Golvet. 

 Golvet lades om vid reparationen för inte så många år sedan men bågnar nu p g a en 

sten under golvet. Märta Norell kontaktar firman som gjorde arbetet angående 

jobbgaranti. 

 

§  7 Ekonomisk rapport 

 Karin Eklund har kontaktat Nordea angående övertagande av kassörens uppgifter. Nordea 

betraktar dock fortsatt Lars-Arne Eriksson som kassör och att Karin endast hjälper kassören i 

arbetet. Det får vara så fram till årsmötet i mars då ny kassör väljs.  
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§  8 Styrelseplanering 

 Märta Norell har påbörjat verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen.  

 Aktuella val vid årsmötet, nuvarande inom parentes. 

 Ordinarie ledamöter: 

 Ordförande för 2 år   (Märta Norell) 

 Kassör, fyllnadsval för 1 år (Lars-Arne Eriksson) 

 Sekreterare, fyllnadsval för 1 år (Barbro Elf) 

 Ledamot för 2 år  (Gun Sundqvist) 

 Ingemar Sundqvist och Hans Wahlberg valdes 2018 för 2 år. 

 Suppleant för 1 år  (Lars-Göran Johansson) 

 Suppleant för 1 år  (Karina Svedin) 

 Suppleant för 1 år  (Karin Eklund) 

 Suppleant för 1 år  (Karl-Erik Svedin) 

Urvalsprocess.                                                                                                            

Föreningen saknar sedan förut valberedning varför styrelsen försökt hitta medlemmar 

som är villiga att åta sig olika uppdrag. Lisbeth & Martin Eklund tillsammans med 

Bengt Andersson ombeds att fungera som valberedning. 

Årsmöte  

 12 mars 2019 

 Årsmöteshandlingar senast 31/1 

 Föreningen har förut ordnat musikunderhållning. Ett alternativ kan vara att 

bjuda in t ex företrädare för Ljustorps hembygdsförening för information om 
deras framgångsrika arbete. 

§  9 Övriga frågor 

Hemsidan.                                                                                                                         

Den gamla hemsidan är nedsläckt. Materialet finns sparat och det mesta har förts över 

till en ny hemsida. Arbetssättet för att uppdatera hemsidan med nytt material är helt 

annorlunda och tar en tid att lära in. Ronny Svensson är administratör för nya 

hemsidan och tar gärna emot idéer om hur hemsidan kan utvecklas och material att 

publicera.  

Hedersmedlemmar.                                                                                                          

Tommy Jonsson har tagit fram Hässjö-registret och ställt det till föreningens 

förfogande. Som tack har föreningen utnämnt honom till hedersmedlem. 

Norrstigen.                                                                                                                            

En idé finns om att placera ut fler skyltar vid Norrstigen. Det är Länsmuséet som 

ordnade de skyltar som sattes ut. Märta Norell kontaktar dem. 

Lapptäcket.                                                                                                                  

Inga Märta Rost, som stammade från Tynderö, har för många år sedan förfärdigat ett 

lapptäcke. Täcket avsågs turnera mellan hembygdsföreningarna. Märta Norell har 
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eftersökt täcket hos Medelpads hembygdsförbund men ingen verkar i dag känna till 

var det finns. 

Årets Timråbo.                                                                                                        

Uttagningskommittén består av företrädare från Kultur- och Tekniknämnden, som 

tillika är ordförande i kommittén, samt företrädare för kommunens fyra hembygds-

föreningar..                                                                                                                    

Någon kallelse till uttagningskommittén har inte kommit. Märta Norell tar kontakt 

med Timrå kommun för att höra hur arbetet fortskrider. 

Verksamhetsplan.                                                                                                            

Fagning av Torsboda-ängen görs tillsammans med Timrå Naturskyddsförening och 

tidpunkt samordnas med dem. Märta Norell tar kontakt.  

Kyrkan brukar varje sommar ha aktiviteter som t ex Gökotta vid Båtmanstorpet.  

Märta Norell kontaktar Hässjö församling för samordning.  

Föreningen ordnar varje sommar öppet hus under juli månad vid Båtmanstorpet.       

Vi kan sprida information om det i sociala medier och genom kontakter med andra 

föreningar i Söråker. Timrå kommun brukar ha sommarjobb för ungdomar som spelar 

musik på offentliga platser. Det skulle kunna samordnas med öppet hus. 

 

§ 10 Nästa möte 12/2 kl 18 på Söråkers Folkets Hus 

§ 11 Märta Norell tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

           Vid protokollet     

 

Ronny Svensson                                                       Märta Norell                                              

Ordf 

     Justeras 

 

  Martin Eklund   

 


