
Protokoll från Styrelse och medlemsmöte för Hässjö 

hembygdsförenings den 12/2 år 2019. 

Plats; Folkets hus Söråker. 

Närvarande; Ronny Svensson, Bengt Andersson, Martin Eklund, 

Karl-Erik Svedin, Karin Svedin, Märta Norell, Karin Eklund, 

Solveig Wiklund och Hans Valberg. 

§1. Mötet öppnades av ordförande Märta Norell. 

 

§2. Dagordning presenterades och godkändes. 

 

§3. Till protokolljusterare valdes Solveig Wiklund. 

 

§4. Föregående mötes protokoll upplästes av Ronny Svensson. Protokollet godkändes och lades till 

handlingarna. 

§5. Ekonomisk rapport. Föreningens behållning intill den 31/12 2018 belöper sig till 80482 kronor. 

§6. Båtmanstorpet; Ordförande har varit aktiv i att lösa problemet med Båtsmanstorpets golv, varit i 

kontakt med det företag i Färila som utförde arbete med detsamma för åtta år sedan. Ordf. fick ett 

positivt gensvar och 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. 

Diskuterades beklädnad av containrar, kostnader och nödvändiga tillståndshandlingar. Ronny 

Svensson fortsätter med påbörjat arbete. 

Öppet hus Båtsmanstorpet; Öppet hus blir vid fem onsdagar under juli år 2019. 

Värdar; 3/7 Märta o Karin, 10/7 Hans o Solveig, 19/7 Märta o Karin, 24/7 Karl-Erik o Karin, 

31/7 Bengt o Anita. Diskuterades ev. underhållning, Karin och Martin arbetar med föreslag. 

Gökottan blir ändrat till klockan 7 på Kristihimmelsfärdsdag, undertecknad ansvarar för upplåsning 

och utplacering av stolar m.m. Besökande får själva medtaga fika. 

§7. FIKA 

§8. Årsmötet; Den 12 mars klockan 19 på Folkets Hus avhålls årsmöte för det gångna 

verksamhetsåret, underhållning begränsas till att Ordförande för Ljustorps hembygdsförening Staffan 

Eriksson kommer och berättar hur de organiserat sin verksamhet för att få ett engagerat och livaktigt 

deltagande av föreningens medlemar. 

Föreningen bjuder på smörgåstårta. 

Martin, Bengt och Ronny arbetar med valberedningsarbetet. 

Verksamhetsplan; Ordförande presenterade år 2019,s verksamhetsplan. Martin kom med föreslag att 

utöka verksamheten med en ”Cirkel om Söråker” Förslaget är värt att utveckla. 

 

 



§9. Övriga frågor; Årets Timråbo, den 13 februari 2019 klockan 18.30 hålls möte på Timrå bibliotek 

om vilken som skall bli årets Timråbo, det är Hässjö Hembygdsförenings tur att föreslå denna person. 

Vi har tidigare diskuterat vilken hembygdsföreningen skall föreslå och inget annat föreslag finns än 

Ingela Dahlin. Märta och Undertecknad deltar. 

Utmärkning av Norrstigen; Ordf. har varit i kontakt med Margareta Bergvall på Västernorrlands 

museum om de stolpar med emaljskyltar som skall uppsättas för att märka ut den sträckning den 

historiska vägen gick genom Hässjö. Vår ansvarige är Lars-Göran Åhlund för uppsättningen till hans 

hjälp har Bengt Andersson, Ronny Svensson och undertecknad anmält sig. Arbetet påbörjas när kälen 

gått ur jorden. Fem stolpar utgör behovet inklusive utbyte av en skadad stolpe vid Rolandsbacke. 

Beräknad kostnad för Länsstyrelsen är 15 tusen. 

Hembygdskonferans; Ordförande Märta Norell har anmält sig till den Hembygdskonferans som är i 

Härnösand söndagen den 17 feb. 

§10. Nästa möte. Nästa möte är årsmötet den 12 mars. 

§11. Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 

 

Dag som ovan    Justeras 

Vid protokollet 

 

Hans Valberg    Solveig Wiklund 

 

 


