Protokoll
Datum

2017-02-08

Paragraf

§ 164-175

Tid:
Plats:

16.30-18.30
Skellefteå museum, Skellefteå

Närvarande:

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

Anmält förhinder: Gunnel Ek, Monica Svensson
§ 164

Öppnande.
Erna hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 165

Val av justeringspersoner
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Eivor Brännström och Kristina Friberg

§ 166

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes

§ 167

Föregående mötes protokoll
Protokollet kunde inte presenteras, men är justerat. Beslutades att bordlägga denna punkt till nästa möte.

.
§ 168

Ekonomi/Preliminärt bokslut
Bokslutet är reviderat av revisor Yvonne Karlsson, men revisor Yngve Lundberg har ännu inte avgett sin
revision p g a sjukdom.
Därför presenterades en särkostnadssammanställning, där man kan utläsa hur årets underskott har
uppstått.
Uppdrogs till Erna att kontakta banken angående årsavgiften för att om möjligt minska den, samt att
återkomma med en redovisning av den latenta vinsten på våra fonder.

§ 169

Rapporter
Ernst Westerlunddagen; 104 besökare, fler än föregående år. Eskil Wiklund, Bodan Skellefteå, blev
stipendiat.
Stiftelsen Ernst Westerlund har fått nya representanter för Norran, Pär Lindström ordianrie ledamot och
Mikael Bengtsson suppleant. Marcus Bohlinder ersatte Anders Westermark som prisutdelare i år. Marcus
återkommer gärna nästa år.
Kulturens bidrag på 10 000 kr har betalats ut.

§170

Skrivelser; Skellefteå kommun angående skyltning
Föreningen har fått svar att trafikskyltning överlämnats till Trafikverket och att skyltning på Nordanå
överlämnats till Skellefteå museum, som i sin tur avvaktar Kulturutredningen.

§ 171

Fornminnesfonden
Beslutades att annons angående ansökan ur Fornminnesfonden görs av Bo Renström för införande
11 februari och 18 februari med sista ansökningsdag 13 mars.
Beslutades att årets ram för stipendier ur Fornmissesfonden får uppgå till högst 15 000 kr.

§ 172

Verksamhet 2017
Då de aktiviteter som föreningen arrangerat de senaste 3 åren har haft mycket lågt deltagande från
medlemmarna beslutades att till årsmötet föreslå följande verksamhet;
Årsmöte 25 mars kl 14.00 med föredag av antigen Emilia Hallin, ordförande Kulturnämnden, eller
Anders Jansson, VD Skellefteå museum. Därefter stipendieutdelning och årsmötesförhandlingar.
Ernst Westerlunddagen 11 november med program som arbetsgruppen tar fram. Önskemål att fikat
består av bulle och kaka.
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Föreningen deltar som tidigare i Fyrklöverträffar, bemanning av Kågegården, planering av Kulturresan
samt Nordanådagen.
§ 173

Övriga frågor
Västerbottens Hembygdsförbunds årsmöte 22 april i Umeå. Föreningens representation beslutas på
vårt årsmöte.
Hemsidan www.vnff.se
Beslutades att Per-Ola Eriksson hjälper till med hemsidan och att den får en sluten facebookgrupp.

§ 174

Nästa möte
Efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte 25 mars.

§ 175

Mötet avslutas
Erna förklarade mötet avslutat.

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

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

Justeras:
-------------------------------------------------Eivor Brännström
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