
Protokoll från styrelse och medlemsmöte Hässjö Hembygdsförening den 11 feb. 2020 

Folkets Hus Söråker kl. 18.00. 

Närvarande. Märta Norell, Karin Eklund, Solveig Wiklund, Lisbeth Eklund, Martin Eklund, 

Ingemar Sundqvist, Anita Andesson, Bengt Andersson, Ronny Svensson och Hans Valberg. 

§ 1. Mötet öppnades av ordf. Märta Norell. 

§2.          Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg i övriga frågor. 

§3. Till att justera dagens protokoll valdes Anita Andersson. 

§4. Föregående protokoll upplästes och lades till handlingarna med godkännande. 

                                                                                                                                                                   
§5. Ekonomisk rapport. 

Finns i originalprotokollet 

§6. Valberedning. 

Valberedning hade inte hittills gjort några framsteg i att skapa en ny styrelse, behov finns av 

Ordförande, Kassör och Ledamot. Mötesdeltagarna diskuterade alltemativ om vad som kunde 

hända om inte styrelsefrågan kunde lösas. Valberedningen arbetar vidare på att ta fram 

föreslag. 

§7. Båtsmanstorpet. 

Mötesdeltagarna diskuterade följande punkter; 

Prioritet av kommande arbeten. Att få el är det viktigaste för att genomföra golvarbetet. 

Golvet, beslutades om att en ansvarig arbetsgrupp bestående av snickaren Kalle Söderström, 

Martin Eklund och Hans Valberg är ansvariga för att el och golvet blir färdigställt. 
Att få en fungerande spis, medför att Båtsmanstorpet får utökade möjligheter. 

Lisbeth Eklund tar på sig ansvaret att försöka ordna en vedspis. 

§8. Övriga frågor. 

Föreningsarkivet har årsmöte den 23/4 klockan 18.00. Landsarkivet i Härnösand John Bauer 

salen. 

Församlingen bokar in Gökotta Kristi Himmelsfärdsdag kl. 12.00 vid Båtsmanstorpet. ’ 

Kör kommer att medverka. Får återkomma om ansvariga för att iordningställa. 

Bengt Andersson informerar om att skyltarna för Norrstigen är färdigställda och att han har en 

arbetsgrupp som hjälper till med uppsättningen. 

Ingemar Sundqvist presenterade en kopia av en sida från Sundsvalls Tidning 15/10 1982 där 

Hässjö Hembygdsförenings arbete presenterades med bilder. 

Föreningen fyller 40 år den 1/10 år 2020. Något som borde uppmärksammas. 

  



Hans Valberg  
 

Bygdeband som tidigare varit ett forum och presentation sida för Hembygdsföreningarna är nu 

nedlagd men skall återuppstå som en del av vår hemsida, hur det skall utföras är ej riktigt klart. 

Ronny Svensson tar på sig att bevaka och se hur vår roll kan bli vid omorganisationen. 

§9.           Nästa möte blir årsmötet den 10 mars i Folkets Hus klockan 19.00 . Vi undersöker om 

underhållning kan ordnas. 

§10.         Ordf. avslutade mötet och tackade deltagarna. 

Justeras; 

Anita Andersson 


