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   Protokoll 
    
    Datum 2015-02-17 
         Paragraf § 98-108 

 
Tid:    14.00-16.30 
Plats:  Skellefteå museum, Skellefteå 

    
Närvarande: Erna Forsman, Bo Renström, Eivor Brännström, Monica Svensson, Kristina Friberg, 

Margareta Widmark, Per-Ola Eriksson 
  
Anmält förhinder:  Gunnel Ek, Anton Rosendahl 
 
§ 98 Öppnande. 

Erna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 99 Val av justeringspersoner 
                 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per-Ola Eriksson. 

 
§ 100 Godkännande av dagordning 
  Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
§ 101 Föregående mötes protokoll 
  Protokollet från 2014-11-18 föredrogs och lades därefter till handlingarna. 

  
§ 102          Rapporter 

 Vår skrivelse till Skellefteå kommun och Region Västerbotten angående förvaringsmagasin för 
Skellefteå museum och dess samlingar samt båtmuseet har behandlats av Skellefteå kommun, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslutat att remittera skrivelsen till 
kommunledningskontoret/samhällsutveckling. 
Inget svar från Region Västerbotten ännu. 

 Kristina rapporterade angående Ernst Westerlunds grav att den har vård t o m 2020. 

 Monica rapporterade från konferensen i Lycksele med tema mångfald och integration. 

 Det gemensamma utskicket med Skellefteå museum till våra medlemmar med inbjudan till 
utställningen BRÖD tycks ha fungerat. Invigningsdagen 15/2 hade drygt 100 besökare. 

 Hemsida, nytt möte med Jan Fredman måndag 23 februari med förhoppning att ha en dummy att 
presentera på årsmötet 

 Inbjudan till årsmötet skickas till Maj Klasson imorgon.  
   
§ 103 Verksamhetsplan 2015  

 
  Samverkan med Skellefteå museum 

 Vi fortsätter med gemensamma utskick med Skellefteå museum. Närmast blir det en 
utställning om familjen Markstedt i mitten på juni. 

 I samverkan med Skellefteå museum arrangeras cafékvällar i Forskarrum på Nordanå med 
stipendiater både Ernst Westerlunds stipendiater och Fornminnesföreningens stipendiater. 

 Kulturresa: Ulf Lundström tar oss med på en guidad tur i bygden med ortsnamn som tema. 
Kristina stämmer av med Ulf angående datum. 

 Kågegården bemanning av Kågegården, Ingegerd Lundberg och Siv Andersson ansvarar 

 100-års Jubileum för Läroverket 2016; vad kan gamla elever tänkas bidra med?  
 
  Mellan Hägg och Syrén  30 maj 
  Vi besöker Boliden och får en guidad tur med Anton Rosendahl, som forskat på Margareta Lundberg, 

som ägde marken där Boliden anlades och gruvverksamheten etablerades. 
  Anton har tilldelats Lokalhistoriskt Ungdomsstipendium 2014. 

Uppdrogs till Per-Ola att kontakta Anton. 
  Uppdrogs till Monica att genom sina kontakter anordna möjligheter till fika. 

Enligt tidigare beslut ska aktiviteten annonseras i kulturkalendern, Gunnel ansvarar.  
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  Klosterholmen 
  Fortsatta kontakter med Umeå Universitet, Tomas Larsson, Västerbottens Museum samt Skellefteå 

museum, Annika Sander.  
Projektansökan inlämnas av Umeå Universitet för utökade utgrävningar, som behandlas tidigast juni 2015 
och förhoppnings kan då utgrävningarna göras sommaren 2016. 
 

  Nordanådagen 5 juli 
Vi ser till att det är Fornminnesföreningen som bemannar Kågegården denna dag, gärna med något inslag 
som följer dagens tema.  

 
  Kulturresan 

Gunnel Ek ingår fr o m i år i Resekommittén för Kulturresan som representant för VNFF 
 
  Höstfest 7 oktober 
  Beslutades att årets höstfest blir på dagtid med en lunch på Stiftsgården och därefter en guidad tur med 

”Anna Nordlander” eller ett föredrag av Lars Jonsson om livet på Stiftsgården i Kapellet. 
 
                  Ernst Westerlundsdagen 7 november 
  För planering av denna dag ska ett möte med Kulturen Skellefteå genomföras snarast.  
  Styrelsen beslutar att till årsmötet nominera Erna Forsman och Per-Ola Eriksson till ordinarie ledamöter 

i Stiftelsen Ernst Westerlund medan Eivor Brännström kvarstår som suppleant. 
VNFF bemannar bokbord och värvar medlemmar 

 
  Julmarknad 6 december 

VNFF bemannar vagnslidret gärna med något jultema. 
 

§ 104 Inför årsmötet 21 mars 
Ska VNFF kvarstå som medlem i Västerbottens Hembygdsförbund? Frågan hänskjuts till årsmötet. 
Kan vi begära in e-postadresser till våra medlemmar? Frågan hänskjuts till årsmötet 

                  Eventuell medlemsavgift för ständiga medlemmar? Frågan hänskjuts till årsmötet 
  Förslag till Verksamhetsberättelse 2014 gicks igenom och kompletterades med ett namn, Siw Morén. 

Verksamhetsberättelsen underställs därmed årsmötet. 
Ekonomisk rapport för 2014 föredrogs och underställs årsmötet 

  Revisionsrapport är upprättad, men ej undertecknad av en revisor ännu. 
  Kallelse till årsmötet postas vecka 10.  

Gunnel Flinta är inbjuden som underhållare 
Margareta har skrivit kuvert och granskat medlemslistorna. 

 
§ 105 Ram för VNFFs stipendier  
  Möte för att behandla årets ansökningar om stipendium blir 9/3 kl 10. Beredningsgruppen består av Ulf 

Lundström, Erna Forsman, Bo Renström och Eivor Brännström.  
Styrelsen beslutar att ramen för årets stipendier är högst 20 000 kr.  

 
§ 106 Övriga frågor 

Inga övriga frågor  
 
§ 107 Nästa möte 
  Eventuellt blir det ett telefonmöte inför årsmötet 
 
§ 108 Mötet avslutas  

Erna förklarade mötet avslutat.     

 
  
--------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
Margareta Widmark, sekreterare   Erna Forsman, ordförande 
 
Justeras: 
 
-------------------------------------------------- 
Per-Ola Eriksson  
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