
Protokoll från Styrelse- och medlemsmöte för Hässjö 

hembygdsförening den 14/5 år 2019 

Plats; Folkets hus i Söråker. 

Närvarande; Märta Norell, Karin Eklund, Solveig 

Wiklund, Ingemar Sundqvist och Hans Valberg. 

§1. Mötets öppnandes av ordförande Märta Norell. 

 

§2. Dagordning för mötet presentarades och godkändes. 

 

§3. Till protokolljusterare valdes Solveig Wiklund. 

 

§4. Protokoll från föregående möte upplästes och lades till handlingarna. 

§5.Någon ekonomisk rapport fanns icke i nuläget att avlämna, orsaken är de praktiska svårigheter som 

uppstått med Nordea, vid byte till ny kassör för föreningen. 

-Ordförande har fått svar från kommunen rörande den inlämnade bidragsansökan som 

lämnats. Något beslut har icke fattats då, kommunens medel för bidrag är slut för året, 

ansökan ligger kvar till kommande år då beslut fattas. Detaljer nedan. 

 

§6. Norrstigen, När ingen var närvarande för projektet, Fanns ingen rapport att avlämnas. 

§7. Båtsmanstorpet.  

Städdag; Den 12 maj, krattades, och klipptes buskar, trots regnigt och dåligt väder deltog sex 

medlemmar, Den renoverade vedspisen proveldades. 

 Gräsklippning; Ordförande Märta Norell skall göra ett klippschema för kommande 

sommaren. 

 El/grävning; Installation av el i Båtsmanstorpet är kostnadsberäknad till 15000 kr. 

Ordförande Märta Norell skall lämna in en bidragsansökan till Leader Mittland, innan den har 

behandlats kan icke start ske. Installationen blir i mindre omfattning, belysning och någon 

kontakt för kaffebryggare. 

 Golv; Ordförande Märta Norell har varit i kontakt med det företag i Färila som utförde 

reperation av golvet för 10 år sedan, De har tagit upp att avsaknaden av hängrännor, kan ha 

medfört det problem som uppstått. De kommer att besöka Båtmanstorpet under försommaren. 

 Bygglovsansökan; Rapport om den inlämnade bygglovsansökan av container. Ordförande har 

av kommunen fått ett brev att bygglovsansökan inkommit. 

§8. Fagning ängen; Naturskyddsföreningen kontaktade ordf. Märta Norell, om fagning av ängen 

den 14 maj, då vi redan var engagerade vid Båtsmanstorpet, kunde vi icke ställa upp. 

 Underhållning öppet hus. Kulturskolan Lars Backlund har rapporterat om kulturskolans 

möjlighet att ställa upp med underhållning. Ett något svävande svar på deras möjlighet, och 

inget konkret löfte. 



 Ljustorp; lördagen den 18 maj åker vi på utflykt till Ljustorps hembygdsgård för visning. 

 Gökotta; Den 30 maj hålls gökotta vid Båtsmanstorpet. Undertecknad Hans Valberg står för 

upplåsning. 

 Gamla bilder; Margit Lindqvists negativalbum, som just nu förvaras av Bengt Andersson, 

Vad som skall göras med dessa? Frågan får avgöras vid ett senare möte. 

 Besök Åvike; Ordf. Märta Norell tar kontakt med Lars Holm om studiebesök vid bruket, 

förslag finns att det skall ske i augusti. 

Arkivet; Ordf. Märta Norell har tagit fram ett antal olika kostnadsförslag, när det gäller 

förvaringen av vårt arkiv. Inget beslut fattades. 

 Kurs i handskriftstolkning; Undertecknad rapporterade att han deltagit i en tredagars kurs i 

handskriftstolkning. 

 Nycklar; Karin Eklund vill ha en förteckning över vilka som har nycklar till Båtsmanstorpet. 

 Nästa möte; Nästa möte måndagen den 10 juni kl. 18.00 på Båtsmanstorpet. 

 Mötets avslutande; Ordf. Märta Norell avslutade mötet. 

 

 

Justera dag som ovan; 

 

Hans Valberg    Solveig Wiklund 

 

 


