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Protokoll fört på styrelse- och medlemsmöte 2018-11-12  kl 18.00 på Folkets Hus 

Närvarande: Märta Norell, Karin Eklund, Gun och Ingemar Sundqyist, Hans Wahlberg, Solveig 

Wiklund. Bengt och Anita Andersson samt Barbro Elf. 

Dessutom ordförande för Medelpads Hembygdsförbund Margareta Johansson samt Kristin 

Strandberg. 

Mötet börjar med att ordförande Margareta Johansson och Kristin Strandberg intervjuar oss om 

hur länge vi varit med, vad vi gör och vilka planer vi har. Alla föreningar i Medelpad ska 
besökas och intervjuas om vad de gör. Bengt Andersson berättar om vår förening och planerna 

för framtiden. Vi kan gemensamt söka pengar, mottot är att ”det ska lysa i fler fönster i 
Norrland”. Margareta och Kristin kommer tillbaka i februari - mars 2019. Efter kaffe med dopp 

lämnar de oss för den här gången. 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Märta Norell, som hälsar oss välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Ingemar och Gun Sundqvist väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 4 Föregående mötes protokoll läses upp. 

§5 Ekonomisk rapport lämnas av Karin Eklund: 
   
 Återkommer i januari om det blir något bidrag från kommunen för eldragningen. 
 

a) Momsredovisningen - varför ska vi redovisa den? Momsen ska 
avregistreras, upp till 30 000.- kr utan att betala moms. 

Beslut: att momsredovisningen ska avregistreras. 
 

b) Beslut: att köpa en padda eller en bärbar dator för ca 4-5 000,- kronor 
  till kassören. Båda ska följa med kassörsuppdraget. 

S 6 Båtsmanstorpet 
a) Offerter från Torgny Ahlberg och Tomas Nylander. Tillkommer 

arbetskostnad, maskinhyra och materialkostnad. Kunskap om gamla hus 
behövs. 
Beslut: att skicka båda offerterna till Timrå kommun. Länsmuseet m fl. 
Margareta Bergvall, Länsmuseet, vet vart det ska skickas. Finns bara ett 
Båtsmanstorp kvar här omkring. 

b) El/kabel. Kopparkabel måste vi själva köpa, ca 4-5 000.- kronor. Märtas man 
och Hans kollar priser. 
Beslut: Köpa kopparkabel till lägsta pris. 

§ 7 Övriga frågor. 
a) GDPR EU-regler. Medlemslistor innehåller namn och adress. 
b) Register ”Teodor” konverteras till kollektiv access, alla. 
c) Det skall finnas inventeringslistor på allt som finns i containern och i torpet. 
d) Bygd i band, berättarkvällar, skrivs in där, återkommer nästa gång. 
e) Norrstigen - Svar från Margareta Bergvall, återkommer om info-skyltar.  
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f) Mail från Medelpads Hembygdsförbund. brev från polisen - hyr inte ut lokaler. 

§ 8 Extra möte den 14 januari på Folkets Hus. klockan 18.00. 

§ 9 Ordförande Märta avslutar kvällens sammanträde. 
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