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Protokoll fört vid styrelsemöte med Västerbottens Norra Fornminnesförening 
    
 
Tid:                   onsdag 15 november kl 18.00 
Plats: Skellefteå museum 
 
Närvarande Bo Renström, Gunnel Ek, Anton Rosendahl, Monica Svensson, Kristina Friberg, Erna 

Forsman, Per-Ola Eriksson 

 
§ 176  Mötets öppnande. 
  Ordförande hälsade alla välkomna till detta styrelsemöte, efter att vi till slut kunde enas om dag och  
  tid. 

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

 
§ 178  Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg under Rapporter: 
Hembygdsförbundets årsmöte 
Utbildningsdag med Hembygdsförbundet 
och under övriga frågor: 
Stipendieansökan 
Nytt från Handelsbanken 
Verksamhet 2018 

. 
§ 179  Föregående mötes protokoll  
  Årsmötet var föregående möte och protokollet från det konstituerande mötet fördrogs. 

 
       § 180 Ekonomi/medlemmar – lägesrapport 

Vi tappar medlemmar och har nu 77 betalande medlemmar, 20 färre än föregående år. Stigande 
ålder och sämre hälsa anger de flesta som orsak, men även att Skefo verkar mer intressant.  
Medlemsavgifter 5 070 kr, utbetalda stipendier -15 800 kr och Fornminnesfondens annons 3 790 kr 
är de största kostnaderna och ett resultat på -23 032 kr. En fordran på Skellefteå kommun för EW-
dagen hamnar på ca 10 000 kr som förbättrar resultatet. 

 
§ 181 Rapporter;  Hembygdsförbundets årsmöte 22/4, ingen representation från Vnff 

Fyrklöverträff 2/3, Erna deltog 
Mellan Hägg och Syrén, N Yttervik, 28/5, 8 personer kom och fick en trevlig 
guidad tur av Barbro Viklund till Nilsviken 
Kågegården, bemannades denna sommar av personal från Skellefteå museum, 
men Vnff bemannade helger 
Nordanådagen 9/7, Finland 100 år var tema, Erna bemannade ett stånd för 
prova på göra självporträtt 
Koppsele, Friluftsgudstjänst som Malå sameförening arrangerar tredje 
söndagen i juli – 16/7 i år, Erna med sällskap deltog 
Kulturresan 2 september med gruvtema, Gunnel deltagit i programgruppen 
EW dagen 28/10, inget tema detta år och där EW stiftelsens styrelse var 
programvärdar. Ca 70 besökare och många positiva kommentarer! 
Utbildningsdag med Hembygdsförbundet och Västerbottens museum, i 
konsten att sköta Facebook, Per-Ola, Gunnar H och Erna deltog.  
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§ 182 Trafik situationen på Nordanå 
Erna presenterade ett utkast till skrivelse angående trafiken på Nordanåområdet och fick sedan 
uppdraget att skicka skrivelsen till Skellefteå kommuns kommunstyrelse, med kompletteringar från 
styrelsen. 

 
§ 183 Hemsida/Facebook 
 Per-Ola har lagt in artiklar och Erna har aktiverat funktionen på hemsidan 
 
§ 184 Årsmötesplanering 

Förslag: Anderstorp kyrka, lördag 17 mars kl 14.00. Underhållning: Erik Holmgren, musiker.  
500 kr + resa 

 
§ 185 Övriga frågor  

Stipendieansökan, möjlighet att söka bidrag ur Fornminnesfonden annonseras i början på året. 
Nomineringar till stipendiet till Ernst Westerlunds minne annonseras i oktober 
 
Nytt från Handelsbanken, avisering om höjda avgifter från Handelsbanken. Uppdrogs till Bo 
Renström att undersöka alternativ. 
 
Verksamhet 2018, till nästa styrelsemöte uppdrogs till alla att komma med förslag till verksamheten 
för 2018  

 
§ 186 Nästa möte, 23 januari kl 18.00 på Skellefteå museum 

 
§ 187 Mötet avslutas 

  Med tack för stort engagemang avslutades mötet 

 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
Erna Forsman, ordförande  Gunnel Ek, sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
_________________________  __________________________ 
Kristina Friberg   Anton Rosendahl 
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