Protokoll
Datum

2015-05-18

Paragraf

§ 109-116

Tid:
Plats:

19.00-20.40
Bureå, S Kustvägen 3 B

Närvarande:

Erna Forsman, Bo Renström, Eivor Brännström, Anton Rosendahl, Margareta Widmark, PerOla Eriksson

Anmält förhinder: Gunnel Ek, Monica Svensson, Kristina Friberg
§ 109

Öppnande.
Erna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 110

Val av justeringsperson
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per-Ola Eriksson.

§ 111

Konstituering av styrelse
I enlighet med föreningsstämma 2015-03-21 konstituerar sig styrelsen enligt följande:
Erna Forsman, ordförande
Bo Renström, vice ordförande
Margareta Widmark, sekreterare
Eivor Brännström, kassör
Monica Svensson, ordinarie ledamot
Per-Ola Eriksson, ordinarie ledamot
Kristina Friberg, ordinarie ledamot som även representerar Skellefteå museum
Anton Rosendahl, suppleant
Gunnel Ek, suppleant

§ 112

Föregående mötes protokoll/årsmötesprotokoll
Protokollen föredrogs och kommenterades med;
 Årsmötet beslöt att föreningen skulle gå ur Västerbottens Hembygdsförbund, vilket ej är förenligt
med stadgarna. Frågan får på nytt väckas nästa föreningsstämma.
 Föreningens skrivelse angående förvaringsmagasin för Skellefteå museum har ännu inte besvarats av
Region Västerbotten. Bo Renström kontaktar Ola Kellgren.
 Klosterholmen i Bureå – Erna rapporterade att det blir en ny träff i augusti
 Brödutställningen som Skellefteå museum bjöd in alla våra medlemmar till resulterade inte till några
besök av våra medlemmar. Endast Margareta och Erna var på plats och fick en trevlig guidning av
Siw Andersson.

§ 113

Inför ”Mellan Hägg och Syrén”
Hitintills har vi fått in tre anmälningar. Frågan är om vi ska fortsätta att anordna aktiviteter för
medlemmarna när gensvaret är så lågt. Årets upplaga av ”Mellan Hägg och Syrén” går till Boliden med
Anton Rosendahl som guide.

§ 114

Hemsidan
Erna redogjorde för hur frågan framskrider.

§ 115

Övriga frågor
o Medlemsavgifter – Eivor redovisade hur många som betalt, vilket är färre än föregående år. Hon
har fått tre inbetalningar som saknar avsändare.
Beslutades att göra utskick till alla som inte registrerats som betalande, för att om möjligt få reda
på vilka dessa är och samtidigt påminna andra om att betala medlemsavgiften.
o Nordanådagen 5 juli - Vi påmindes om att Kågegården ska bemannas denna dag
o Kågegården bemannas under sommaren av medlemmar i Fornminnesföreningen, utbildning sker
den 28 maj kl 13.00
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§ 116

Mötet avslutas
Erna förklarade mötet avslutat.

-------------------------------------------------Margareta Widmark, sekreterare

-----------------------------------------------Erna Forsman, ordförande

Justeras:
-------------------------------------------------Per-Ola Eriksson
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