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   Protokoll 
    
    Datum 2015-10-21 
         Paragraf § 117-123 

 
Tid:    18.00-20.30 
Plats:  Bureå, S Kustvägen 3 B 

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

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

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

 
§ 119 Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes 
 
§ 120 Föregående mötes protokoll 

Protokollet föredrogs. Uppföljningar av protokollet hänförs till punkten rapporter. Protokollet lades 
därefter till handlingarna. 

 
§ 121 Rapporter 
 

o Bo Renström rapporterade att föreningens skrivelse till Skellefteå kommun samt Region 
Västerbotten har haft viss effekt. Skellefteå kommun kommer nu att göra en ny utredning 
angående Båtmuseet, vilken kommer att utökas med förvaringsmagasin för föremål. 

 
o Kågegården – har mestadels bemannats av föreningens medlemmar under öppethållandet i somras.  

 
o Ortnamnsresa – en förträfflig resa med Ulf Lundström som guide bjöd Skellefteå museum på som 

tack för bemanning av Kågegården. 
 

o Hemsida – Erna visade den påbörjade hemsidan för föreningen vnff.se. Förslag att den 
kompletteras med Face bok.  

 
o Mellan Hägg och Syrén – vårens aktivitet lockade endast 2 medlemmar, trots ett trevligt program 

enligt vi i styrelsen som var där. 
 

o Klosterholmen – en träff anordnades i augusti med Thomas Larsson, Umeå Universitet, Annika 
Sander och Lage Johansson, Skellefteå museum samt Britta Lindgren-Hyvönen, Västerbottens 
museum. Erna rapporterar att arbetsgruppen har för avsikt att arbeta vidare för en ny utgrävning 
av Klosterholmen. Fram till dess är Fornminnesföreningen koordinator i arbetsgruppen. 

 
o Höstfest 7/10 – ingen anmälan inkom, varför aktiviteten fick avbokas  

  
§ 122 Verksamhetsplanering 
 
  Kvar av programmet för 2015: Julmarknaden 6 december 

Diskuterades huruvida vi skulle bemanna vagnslidret denna dag. Kristina och Bo undersöker 
förutsättningar. 

 
  Nya aktiviteter: merparten av mötet diskuterades framtida verksamhet. Våra traditionella aktiviteter 

tycks inte tilltala våra medlemmar längre. Årets aktiviteter utföll: 
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  Inbjudan till specialvisning av utställningen Bröd  0 besökare (endast 2 ur styrelsen) 
  Mellan Hägg och Syrén, Boliden  2 medlemmar (utöver styrelsen) 
  Höstfest på Stiftsgården med Kerstin Andersson 0 anmälda, avbokad 

som Anna Nordlander 
 
  Beslutades att fokus för Fornminnesföreningen tills vidare får bli Kågegården samt Ernst 

Westerlunddagen där föreningen är 1 av 3 stiftare.  
Styrelsen emotser gärna förslag på aktiviteter. 
 

§ 123 Övriga frågor 
   
  Ekonomi 

Eivor redogjorde för det ekonomiska läget till dags dato. Aktuell förlust är 22 689 kr varav utbetalda 
stipendier utgör 19 000 kr. Övrigt är annonser och administrationskostnader där arkivkostnaden från 
Folkrörelsearkivet har ökat till 900 kr från 84 kr. Eivor följer upp denna kostnadsökning. 

  Kapitalbehållningen är därmed 368 381 kr mot 391 071 kr vid årets början. 
 
  En avstämning av betalande medlemmar har också gjorts.   
 
  Hembygdens år 2016 

Kristina uppmärksammade oss att Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år nästa år. Kanske kan 
Fornminnesföreningen göra något för att uppmärksamma detta… 

   
 
§ 124 Mötet avslutas  

Erna förklarade mötet avslutat. 
 
     
 
  
--------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
Margareta Widmark, sekreterare   Erna Forsman, ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
-------------------------------------------------- 
Per-Ola Eriksson  
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