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   Protokoll 
    
    Datum 2016-02-02 
         Paragraf § 125-134 

 
Tid:    16.30-18.00 
Plats:  Studieförbundet Vuxenskolan i Skellefteå    
Närvarande: Erna Forsman, Bo Renström, Eivor Brännström, Monica Svensson, Gunnel Ek,  

Per-Ola Eriksson, Anton Rosendahl fr om § 130 
  
Anmält förhinder:  Margareta Widmark, Kristina Friberg 
 
 

§ 125  Mötets öppnande. 
 Ordförande öppnade mötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna 
 

§ 126  Val av justeringspersoner 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Per-Ola Eriksson och Bo Renström,  
då ordförande även är sekreterare detta möte eftersom Margareta Widmark är bortrest. 

 
§ 127  Godkännande av dagordning 

Den preliminära dagordningen kompletterades enl följande: 
§ 129 Rapporter; 
Ekonomi 
§ 132 Övriga frågor;  
Utbildning 
Hemsida 
EW Stiftelsen 
Därefter godkändes dagordningen. 
 

 
§ 128  Föregående mötes protokoll från 2015-10-21 

Bo Renström rapporterade att han deltagit i juryn för att utse bästa marknadsstånd vid 
Julmarknaden. Därmed var VNFF representerad vid Julmarknaden. Efter genomgång av protokollet 
lades det till handlingarna 

 
§ 129  Rapporter: 

 EW-dagen 
7 november genomfördes Ernst Westerlunddagen med c:a 70 åhörare. VNFFs ansökan 
om bidrag till enstaka arrangemang hos Skellefteå kommun avslogs, då ansökan inkom 
efter 7 november. Ordförande hade inte uppmärksammat att ansökan görs på budget i 
före arrangemanget. 

  

 Julmarknad 
Se § 128 

 

 Ekonomi 
Eivor Brännström föredrog preliminärt bokslut för 2015, som visar på ett minusresultat på 
ca 35 000 kr med EW dagen -7000 kr, ny hemsida -6500 och stipendier -19000 som största 
poster. 

 
§ 130 Verksamhetsplanering 2016: 

 
28/5 Mellan Hägg och syren – utflykt till Eskil Viklund, Bodan, Skellefteå, som gör skalenliga 
modeller av äldre byggnader. I närheten finns även en vattendriven spånhyvel. 
Vi samlas på gården hos Eskil kl 12.00.  
Medtag fikakorg.  (Prel bokat) 
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Vägbeskivning: Från Skellefteå väg 364 (Burträskvägen) sväng vänster mot Skellefteå Flygplats. 
Sväng vänster i Orrbäcken och kör 3,7 km. Eskil Viklunds gård ligger på vänster sida! 

 
V 33 Sensommarutflykt till Drängsmarks Ångsåg och Schillmarks museum.  
Där finns fika att köpa. Gunnel återkommer med datum mm. 

 
Kulturresan 
Gunnel representerar VNFF i arbetsgruppen för Kulturresan, men hon fick ingen kallelse i fjol. 
Erna påpekar och påminner Rolf Granstrand om detta så att Gunnel blir kallad i år. 

 
  Hembygdsförbundets 100-års jubileum – vad gör vi då? 

Monica föreslår en föreläsning av Solveig Quensel, som har skrivit en bok om hur det var att växa 
upp i Kläppen, ett ensligt beläget småjordbruk i norra Västerbottens inland.  
Uppdrogs till Monica att kontakta Solveig för att höra om hon kan ställa upp och i så fall när och till 
vilken kostnad. 
Det skulle kunna bli ett berättarcafé på Landsförsamlingens Församlingsgård.  

  
  Bemanning Kågegården, juli 
  VNFF ställer upp och styrelsen uppmanades att verka för nyrekrytering av värdar. 

 
  Ernst Westerlunddagen 
  Beslutades att den arrangeras 12 november i år och att lokal bokas omgående.  
 

§ 131 Inför årsstämman: 
  Beslutades att årsstämman blir 19 mars 

Lokal; preliminärt Anderstorps kyrka  
Inbjudan postas senast 14 dagar före årsstämman 
Annons stipendium, Bo Renström erbjöd sig ombesörja annonseringen 
Underhållning; diskuterades flera förslag bl a Astor Wikström och Siv Andersson  

 
§ 132 Övriga frågor 

 Utbildning – Hembygdsförbundet tar gärna emot önskemål om utbildning, men styrelsen hade 
inga önskemål i nuläget 

 Hemsida – ordförande visade den nya hemsidan. Monica tar gärna emot foton för redigering 

 EW Stiftelsen – frågan bordlades 
 

§ 133 Nästa möte 
  Beslutades att ordförande kallar till nästa styrelsemöte, när så erfordras. 
 

§ 134 Mötet avslutades 
 
     
 
  
--------------------------------------------------    
Erna Forsman, ordförande    
 
 
Justeras: 
 
 
--------------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 
Bo Renström  Per-Ola Eriksson  
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