
Protokoll styrelse- och medlemsmöte 2019-09-10 

Plats; Båtsmanstorpet 

 

Närvarande; Hans Valberg, Märta Norell, Karin Eklund, Solveig Wiklund, Bengt Andersson, Gun och 

Ingemar Sundqvist, Martin och Lisbeth Eklund. 

 

§ 1. Ordförande hälsade närvarande och öppnade mötet till ett gråkallt och lite mörkt möte i 

Båtsmanstorpet. 

§2. Dagordning upplästes och godkändes. 

 

§3. Till att justera dagens protokoll valdes Solveig Wiklund. 

 

§4. Föregående mötes protokoll upplästes och lades till handlingarna. 

§5. Karin Eklund föredrog den ekonomiska rapporten. 

Aktuella siffror finns i originalprotokollet 

Rapporten lades till handlingarna utan kommentar. 

§6. Båtsmanstorpet; 

- Årets Svenskamerikan Eric Nelson anlände till Båtsmanstorpet den 26 juli med ett sällskap om 11 

personer, syftet var att få information om sin mormor Christina Marie Nilson som kom från Hässjö. 

Bengt Andersson ställde upp med bilar och fika till en rundtur till de platser där släkten varit. 

Undertecknad hade tidigare tagit fram släkt material och levnadshistoria för släkten i Hässjö, 

Sundsvall och Alnö som sänts till Chefen för Nordiska Museet. Bengt Andersson hade dessutom 

kontaktat och fått efterlevande till Christina Maries bror att närvara vilket var väldigt lyckat. 

Sundsvalls Tidning visade inget intresse av att skriva om besöket. 

Besöket vid Glenn Bloms torp i Bängling väkte känslor bland deltagarna, då det kanske kunde antas att 

det var därifrån släkten kom ifrån. 

- Nya bidragsansökningar; Ordf. informerade om att vi får ej något bidrag för att installera el och för 

kostnaden med nya containern från Länsstyrelsen. 

- Slåttem; Årets slått av Brudsorrsängen blev inte lyckad, Ordf. Märta Norell informerade om att datum 

fastställts i samarbete med Naturskyddsföreningen, en artikel i Sundsvalls tidning som visade Lars Göran 

Ålund slåttande ensam på ängen kan bidragit till förvirring. På bestämt datum kom tre personer från 

Hembygdsföreningen men ingen från Naturskyddsföreningen. Det viktigaste området färdiggjordes. 

Men övriga området har ej färdigställts vare sig av kommunen eller av Naturskyddsföreningen. Bengt 

Andersson Informerade om att han varit med i 30 år och slagit ängen. Röster fanns på att det kanske inte 

är vårt arbete att driva frågan. Ordf. tår till uppdrag att kontakta Naturskyddsföreningen och diskutera 

framtiden. 

- Söråkers dagen; Ronny Svensson tagit fram informationsmaterial om Hembygdsföreningen att 

använda vid Söråkersdagen, tråkigt nog var det brist på personer som kunde ställa upp och informera. 

Martin Eklund, informerade om att båtklubben varit där men konstaterat att det inte var rätt forum, då 

fotbollsmatcherna med ungdomslagen helt fångade besökarnas intresse. 

- Surströmming; Ordf. Märta Norell informerade om att årets surströmming blev inställd p.g.a. för lågt 

antal anmälda. Orsaken kan vara det stora utbud av Surströmmingsbj udningar vid samma tidpunkt. 

 



-  Framtid; Ordf. Märta Norell tog upp frågan om Föreningens framtid. Medlemmar finns men de aktiva 

är väldigt få, och medelålder på dessa är hög, om inget görs inom en snar framtid kommer föreningen 

att upphöra. 
Martin Eklund föreslog ett utökat samarbete med PRO kan vara en väg att gå. 

Något föreslag om föreningen nedläggning fanns inte men, att söka nyligen pensionerade som 

målgrupp kan vara en väg att få fler aktiva, frågan får diskuteras vidare. 

§7. Övriga frågor; 

Ordföranden informerade om att Arkivplats hos föreningsarkivet betalts, en prioritering av vilket 

material som skall förvaras, måste göras. Bengt Andersson tog upp frågan om förvaringen av LEMA 

fotos negativsamling, en översyn av dessa bör göras för att spara de som kan ha ett intresse för 

framtiden. PRO informerade om att de också har utrymme i ett förråd i ett hyreshus. Sortering av 

Föreningens handlingar är ett icke avslutat arbete. 

Bengt Andersson hade en rad frågor han ville få information om och rapportera om. 

- Vilket datum skall flaggan på torpet tas ned? 
- Någon Gudstjänst förutom Gökottan har ej varit på torpet i år 

- Skogsstyrelsen har p.g.a. nedskärningar icke gjort något åt de skador som skogsmaskinei 

orsakat på Norrstigen. 

- Containern i Torsboda måste hämtas, en tillfällig bädd med stockar kan läggas ut så att den 

inte står direkt på marken. 

- Ett inbrott i vår container, där bommen sågats av med en rondell upptäcktes i samband mad 

att en äldre kvinna saknades, och Bengt undersökte om hon kommit in i Containern. Bengt 

monterade ned bommen och lämnade den till svetsning. 

Diskuterades frågan om Båtsmanstoipets golv. Martin Eklund hade varit dit med Kalle Söderström och 

kollat, en framkomlig väg är att Kalle tar på sig ansvaret att utföra arbetet med hjälp av andia inom 

föreningen. Martin säger att de skall åka dit en gång till och diskutera frågan. 

Ordf. Märta Norell informerar om att utflykten till Åvike blir inställd, orsaken är att Lars Fiolm ej 

kunnat kontaktas för att bestämma datum. 

Undertecknad informerade om att Båtsmanstorpets spis är i mycket dåligt skick och skall det kunna 

eldas måste en som ej är utbränd monteras istället. 

§8 Nästa möte: 

Nästa möte blir på Folkets hus den 8 oktober. 

§9. Avslutning; 

Ordf. Märta Norell förklarade dagens möte avslutat. 

Justeras; 

 

 

 


