Protokoll

Tid:
Plats:
Närvarande:

Datum

2016-05-24

Paragraf

§ 139-151

16.00-17.30
Skellefteå museum, Skellefteå
Erna Forsman, Bo Renström, Eivor Brännström, Kristina Friberg, Gunnel Ek,
Per-Ola Eriksson, Margareta Widmark och Anton Rosendahl från § 148

Anmält förhinder: Monica Svensson
§ 139

Mötets öppnande.
Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna

§ 140

Val av justeringspersoner
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per-Ola Eriksson och Gunnel Ek.

§ 141

Godkännande av dagordning
Övriga frågor kompletterades med:
 Skellefteå museums synliggörande på Nordanå
 Erbjudande om del i föreningslokalen
Därefter godkändes den föreslagna dagordningen

§ 142

Föregående mötes protokoll
Årsmötesprotokollet föredrogs och lades därefter till handlingarna.
Konstituerande styrelsemötets protokoll föredrogs och lades därefter till handlingarna.

§ 143

Bordlagda frågor; EW stiftelsen
Stiftelser ska ha ett eget stiftelsekapital samt vara registrerade hos länsstyrelsen i Norrbotten.
Beslutades att ordförande utreder vidare

§ 144

Direktiv Fornminnesfonden
Då ansökan utlyses till Fornminnesfonden inkommer många ansökningar som avser byggnader,
vilket fonden inte brukar bevilja.
Beslutades att vid nästa års utlysning kompletteras texten med (ej byggnadsvård)

§ 145

Arkivansvarig, arkiveringsavtal
Fornminnesföreningen har sedan föreningsbildningen på 1970-talet arkiverat sitt material hos
Folkrörelsearkivet i Skellefteå, som har debiterat 300 kr/hyllmeter sedan några år tillbaka.
Beslutades att Fornminnesföreningen blir medlem i Folkrörelsearkivet. Därefter betalar vi 150/m
och år samt en medlemsavgift på 350 kr/år.
Beslutades att arkivansvarig är i första hand ordförande, i andra hand kassör och i tredje hand
sekreterare.

§ 146

EW Dagen – arbetsgrupp – program
EW Dagen blir i år 12 november.
Arbetsgruppen består av Robert Tedestedt, Tomas Marklund, Lena Våglund, Per-Ola Eriksson,
Kristina Friberg och Erna Forsman. Första möte blir 25/5 2016.
När programmet börjar ta form kallar ordförande till möte med styrelsen för Ernst Westerlunds
stiftelse.
Ansökan om bidrag till enstaka arrangemang är gjord av Fornminnesföreningen och beviljad av
Skellefteå kommun, Kultur.

§ 147

Ekonomi
Resultat och balansräkning fram till dags dato föredrogs, och rapporterades att totalt 85 medlemmar
betalat medlemsavgift.
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§ 148

Rapporter
4-klöverträff – Erna rapporterade från denna träff där SKEFO, Släktforskarna, Skellefteå
Hembygdsförening och Fornminnesföreningen ingår i 4-klövern.
Kulturresan – Gunnel rapporterade från planeringsmötet för Kulturresan som i år går till Ånäset,
Robertsfors, Sikeå Hamn. Anmälningstid 1-22 juni.
Berättarafton 6 augusti på Anderstorp – Fornminnesföreningens aktivitet med Solveig Quensel
Utflykt till Drängsmark 20 augusti – Fornminnesförenings aktivitet som Gunnel får annonsera
under ortsannonser.

§ 149

Övriga frågor
Skellefteå museums synliggörande på Nordanå – föranlett av att man inte kan se var Skellefteå
museum finns när man närmar sig området. Uppdrogs till Bo Renström och Erna Forsman att
tillställa Skellefteå kommun, kommunstyrelsen, en skrivelse om detta.
Erbjudande om del i föreningslokal – Fornminnesföreningen tackar nej till erbjudandet då det
finns ett tidigare beslut om att Skellefteå museum tillhandahåller möteslokal för
Fornminnesföreningen.

§ 150

Nästa möte
21 september kl 19.00 i Hembygdsgården, Kåge

§ 151

Mötet avslutas
och ordförande tackar alla för aktivt deltagande i mötet.

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

Justeras:

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

-------------------------------------------------Per-Ola Eriksson
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