Protokoll
Datum

2016-09-21

Paragraf

§ 152-163

Tid:

19.00-21.30

Plats:

Hembygdsgården, Kåge

Närvarande:

Erna Forsman, Bo Renström, Eivor Brännström, Kristina Friberg, Gunnel Ek,
Monica Svensson, Margareta Widmark och Anton Rosendahl

Anmält förhinder: Per-Ola Eriksson

§ 152

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

§ 153

Val av justeringspersoner
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Kristina Friberg och Anton Rosendahl.

§ 154

Godkännande av dagordning
Övriga frågor kompletterades med:
 Julmarknaden
 Lokalhistoriska dagarna
Därefter godkändes den föreslagna dagordningen

§ 155

Föregående mötes protokoll
Mötesdatum rättas och därefter kan protokollet läggas till handlingarna.

§ 156

Ekonomi/medlemmar - lägesrapport
Per dags dato har föreningen ej tärt på fonderna och har 88 betalande medlemmar. En person har
anmält intresse att blir medlem men har ej betalat medlemsavgift än. Medlemsgåva till ny medlem är
Ernst Westerlunds byaundersökning del I Ersmark och del II och III samt Ragvaldsträsk, Yttervik.
Uppdrogs till Anton och Erna att till nästa möte redovisa medlemsstatus efter
betalningspåminnelser.

§ 157

Rapporter
 Mellan Hägg och Syrén – 3 medlemmar förutom styrelsen besökte Eskil Viklund i
Bodan. En strålande vacker dag och en intressant och trevlig förevisning av de alster som
Eskil gjort. En förevisning av intilliggande sågen fick vi också.
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Berättarcafé med Solveig Quensel
25 personer inkl styrelsen kom. Aktiviteten annonserades i Norran, så det kom fler än bara
medlemmar. Intressant föredrag om hur det var att växa upp i ett småbrukarhem i
Västerbottens inland.
Caféet gick med förlust.



Kulturresan
Gunnel Ek rapporterade från årets kulturresa som gick söderut bl a till Robertsfors. Resan
fulltecknad i vanlig ordning.
Gunnel kvarstår i arbetsgruppen för Kulturresan.
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Drängsmark
Vår planerade aktivitet sammanföll med Ångsågens Dag. Bo Renström fick representera
Fornminnesföreningen och rapporterade att det var en mycket innehållsrik och intressant
dag. Några medlemmar tycktes inte vara där.



Båtmuseet
Kristina Friberg rapporterade att båtmuseet än en gång ska utredas, dock ej
magasinsfrågan.



Nordanå
Kristina Friberg rapporterade att Kulturnämnden har haft Nordanåutredningen på sitt
bord en längre tid p g a planerna för nya kulturhuset. Skellefteå kommun äger flertalet av
byggnaderna på Nordanå. Kågegården, sängboden, stolpboden, pressen, stampen och
kvarnen ägs av Skellefteå museum.
Nordanåutredningen bör påskyndas, så att det blir ett samlat grepp över hur Nordanå ska
användas och av vem. Flera av byggnaderna är i stort behov av renovering.
Med denna information beslutas att;
styrelsen till nästa styrelsemöte gör någon form att uppvaktning till Kommunstyrelsen
angående Nordanåutredningen samt Magasinfrågan.

§ 158

Skrivelser
 Skellefteå kommun
Erna föredrog ett utkast till skrivelse angående hur Nordanå skyltas. Uppdrogs till Bo och
Erna att färdigställa skrivelsen.


Vilbert Anttu
Brev med svar bifogas protokollet.
Bilaga 1 och 2
Frågan om skötseln av den nedlagda kyrkogården i Yttertsfors gick inte att besvara, men
efter kontakter med länsstyrelsen m fl har frågan nu fått en lösning. Kristina kunde
rapportera att det är Skellefteå kommun, som markägare, som är ansvarig av skötseln.
En ny inhägnad av kyrkogården ska göras, enligt Kristina.

§ 159

EW Dagen – arbetsgrupp – program
Erna föredrog ett preliminärt program, som har Skellefteå älvdal som tema. Programgruppen fick
uppdrag att arbeta vidare.

§ 160

Mångfald – hur jobbar vi med det?
I våra medlemsaktiviteter ska mångfald belysas.
I våra samverkansaktiviteter med andra föreningar har mångfaldsperspektiv funnits med, vilket det
även i fortsättningen ska göra.
I våra huvuduppgifter som stipendieutdelare ska mångfald vara en parameter i urvalsprocessen.

§ 161

Övriga frågor


Nordanådagen
Planering av Nordanådagen sker i 4-klöverträffar och Fornminnesföreningen deltog i år genom
att bemanna Kågegården, presentera föreningen och bistå med kontakt till huvudtalaren, Anita
Salomonson.



Kågegården
Antal besökare 2014 var 1613 personer, 2015 var 2095 personer och i år 2016 besökte 1705
personer Kågegården. Denna sommar var regnigare än 2015, vilket kan ha inverkat.



Julmarknaden
Fornminnesföreningen deltar ej 2016.
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§ 162

Nästa möte
Beslutadess att nästa möte blir på Skellefteå museum onsdag 8 februari 2017.

§ 163

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

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

Justeras:

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

-------------------------------------------------Kristina Friberg

Adress
Skellefteå Museum
Box 146
931 22 Skellefteå

Telefon
0910-781404

----------------------------------------------------Anton Rosendahl

Bankgiro
5663-3357

Org.nr.
894700-2864

e-post
info@vnff.se

Hemsida
vnff.se

