
Protokoll från styrelse och medlemsmöte Hässjö Hembygdsförening den 12 nov. 2019. 

Närvarande; Elisabeth Fogelström, Bengt Andersson, Ingemar Sundqvist, Ronny Svensson, Solveig Wiklund, Martin 

och Lisbeth Eklund, Karin Eklund, Märta Norell, Kerstin Jennehag och Hans Valberg. 

§ 1. Dagens möte öppnades av ordf. Märta Norell. 

§2. Förslag till dagordning upplästes och godkändes. 

§3. Till att justera dagens protokoll valdes Kerstin Jennehag. 

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

§5. Ekonomisk rapport. Kassa 623: - Postgiro 16701: - Bank 54180: - Rapporten lades med godkännande till 

handlingarna. 

§6. Båtsmanstorpet; Martin Eklund och Kalle Söderström har besiktat golvet i Båtmanstorpet, och funnit brist av 

bärande ås, dock kunde konstateras att det var torrt i grunden och ingen synlig röta. 

Kostnaden för att åtgärda golvet blir 25 till 30000 kronor. Mötet beslutade att Kalle får uppdraget och kostnaden tas 

från föreningskassan. Arbetet påbörjas till våren. 

Diskuterades också våra bidragsansökningar till kommunen, de är inte avfärdad men i nuläget är inte kommunen 

beredd att skjuta till medel. 

Martin Eklund tog upp frågan om kommunen kunde ställa krav på firman som renoverade golvet 2008 och icke utfört 

ett fullvärdigt arbete. Enligt Ordf. Märta Norell har hon pratat med kommunen och de ras åsikt är att det är svårt att 

komma med krav. 

Kalle Söderström påpekade också att underhåll av takspånen på Båtsmanstorpet skulle förlänga dess livstid. 

§7. Övriga frågor. Undertecknad rapporterade från nomineringsmöte för Årets Timråbo, som för i år utses av 

Ljustorps Hembygdsförening, av ett flertal nominerade utsågs en person som under många år jobbat ideellt på många 

sätt. Timrå kommuns representant förklarade också att detta var sista året som de stod som sammankallande och var 

ansvarig för kostnaden av gåvan. Den traditionella tallriken som sedan starten varit gåvan går icke länge att få tag på 

varför årets gåva till Årets Timråbo blir en designad och graverad vas i kommunens färger. Undertecknad föreslog att 

konceptet ”Årets Timråbo” breddas och att en utredning görs tillsammans med kommunens representanter.  

Karin Eklund rapporterade från Arkivdagen i Sundsvall. Det hade varit fint arrangemang med bl.a. visning av 

historiska fotografier. 

Bengt Andersson läste upp det protokoll som skrivits vid det första mötet då Hembygdsföreningen bildades i okt. 

1980. Protokollet läggs in på hemsidan. 

Kerstin Jennehag presenterade 2020 års almanacka som nu tryckts, Hässjö Hembygdsförening har fått igenom att 

deras logga syns tydligare. Till viss del i almanackan har ” Bygd i förvandling” varit temat. 

§8. Fastställdes att nästa möte blir den 11 februari 2020, plats; Folkets hus klockan 18.00. 

§9. Ordförande Märta Norell förklarade mötet avslutat. 

Justeras;

 

 

 

 
 

 

Hans Valberg 

   


