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PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
RÖBÄCKS HEMBYGDSFÖRENING

Nr 2/2018

Röbäcks Hembygdsförening, org.nr 802444–3536
Dag: 2018-05-14
Tid: kl. 18.30
Plats: hemma hos Sten-Anders

Deltagare: Sten-Anders Gustafsson – Lena Bergstrand – Torbjörn
Halvardsson – Jan-Åke Gustafsson – Thorbjörn Sandkvist samt Sabine
Hellman.
Frånvarande: Margaretha Boström.
12.

Mötets öppnande:
Ordförande Sten-Anders Gustafsson hälsade alla välkomna och
öppnande mötet. Därefter en presentation av alla närvarande
ledamöter.

13.

Föregående mötesprotokoll, samt beslut om
protokollhantering:
Beslut 1: Föregående protokoll, konstituerande möte lades till
handlingarna.
Beslut 2: Kommande mötesprotokoll utsänds efter mötena med e-post
till samtliga ledamöter, eventuella synpunkter på protokollet meddelas
sekreteraren Torbjörn Halvardsson.

14.

Ekonomi samt mobil och Swish:
Ekonomisk avstämning: Placeringskonto 24 248,63 kr.
Rörelsekonto: 18 649,30 kr. Kassa kontanter: 590,00 kr.
Ny mobil är inköpt, tyvärr behövde abonnemanget ändras till
surfvariant för att inte pengar ska dras när mobilen är avstängd. I
kontakter med föreningens bank lämnades beskedet att Swish nummer
blir annat än mobilnumret p.g.a. att abonnemangen tillhör en juridisk
person. Det innebär också att en mindre kostnad dras för varje
betalning med Swish.

15.

Årets Hembygdsförening – epilog – kan vi koka mer av
spiken?
Styrelsen diskuterade olika alternativa förslag på profilprodukter för
föreningen.
Beslut 1: Köpa in t-shirt med texten fram Röbäcks Hembygdsförening
samt på baksidan Årets Hembygdsförening. Färg på t-shirten blir röd
med matchande textfärg. Torbjörn H ansvarar för inköpen.
Beslut 2: Lägga ut på vår webbsida en tävling om logga för
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hembygdsföreningen. Thorbjörn S. ansvarig.
16.

Planering och beslut om:
Betessläppet den 6/6.
Beslut: Delta som tidigare hos Ulf Johansson på betessläppet. På
förslag av Sabine kolla möjligheten att även sälja jordgubbar. Sabine
kollar möjligheterna.
Midsommarfirande den 22/6.
Beslut: Genomföra som tidigare på lekparken vid Coop Röbäck.
Torbjörn H. kollar med ny butikschef på Coop om möjligheterna att de
deltar och sponsrar med godispåsar till fiskdamm samt Festis till
barnen. Torbjörn H. köper även in lotterivinster och lotteriringar till
3 st. lotterier. Sten-Anders ansvarar för inköp till försäljning av
parisare. Thorbjörn S. ansvarar för barntävlingar. Övrigt avstäms på
nästa styrelsemöte.
Föreningsresan den 11/8.
Beslut: Genomförs som planerat. Thorbjörn S. ansvarar för
planeringen.
Röbäcksdagen den 2/9.
Styrelsen diskuterade att flytta aktiviteten från kulturmejeriet till Coop
Röbäck och lekparken. Även ett annorlunda upplägg med andra
samarbetsparter, mera skördemarknad och ”hemkokt”.
Beslut 1: Sten-Anders kollar med Umeå kommun möjligheten att
stänga gatan förbi Coop under dagen och leda trafiken på bussgatan.
Planeringsmöte med samarbetsparter ordnas under sommaren. StenAnders ansvarig.
Beslut 2: Helgen innan Röbäcksdagen planeras bakning av mjukbröd i
bagarstugan hos Sten-Anders och Ingalill. Fyra ”baklag” bakar var sin
halvdag. Hälften av det bröd som bakas tillfaller respektive ”baklag”.

17.

Övriga frågor.
Ansökan från klass 4 på Röbäckskolan som tagit sig vidare i tävlingen
”Schackfyran” och kommer att få representera Västerbotten i riksfinalen
i schack i Västerås i början av juni.
Beslut: Att sponsra klass 4 på Röbäckskolan med 1 000 kr till
riksfinalen i tävlingen ”Schackfyran”

18.

Nästa styrelsemöte.
Beslut: 2018-06-18 kl. 18,30 hos Sten-Anders.

19.

Mötet avslutning.
Ordförande Sten-Anders Gustafsson tackade för visat intresse och
avslutade mötet.

Vid protokollet
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Torbjörn Halvardsson
Sekreterare

Sten-Anders Gustafsson
Mötesordförande
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