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  Datum 

  2021-12-08 
 

 Protokoll Extra styrelsemöte 2021-05 
Tid: 2021-12-07 

Plats: Hos Steen 

Deltagande Erling Kjellander, Sven-Erik Eriksson, Jan Inge Jönhill, Steen Helweg-Andersen, 
Calle Hansson  

Adjungerade: Sven-Olof Persson, Ola Nilsson, Fredrik Johnsson 

Förhinder:  Ida Johnsson, Tomas Wijk 

 
Punkt Aktivitet 

  
1 

 
Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander.  

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes att ligga till grund för mötet.  

3 Adjungeringar 
Beslöts att adjungera Sven-Olof Persson, Ola Nilsson, Fredrik Johnsson till dagens 
styrelsemöte. 

4 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Fredrik Johnsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

5 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte 2021-11-10 har skickats via mejl d. 21 no-
vember. Protokollet godkändes för att läggas till handlingarna.  

6 Genomgång av årsmötesprotokollet 
Protokollet från årsmötet godkändes. 

7 
 

Program för 2022. Kompletteringar 
Efter några kompletterande uppgifter blev programmet för 2022 klart. Det läggs på 
hemsidan av Jan Inge.  

8 
 

Planering av kommande aktiviteter med Kulturgruppen. Diskussioner och be-
slut 
− I byalagets Kulturgrupp ingår från styrelsen sedan tidigare Steen och Calle. 

Från hösten 2021 och framöver ingår i Kulturgruppen alla som väljer att vara ak-
tiva, både i och utanför styrelsen. Vidare uppgår den tidigare Forngruppen och 
Fotogruppen i den nu utvidgade Kulturgruppen.  

− Sven-Erik rapporterade att han är klar med det mesta av jobbet med sin stora 
trätavla över byn med de ca 60 hus som finns i byn idag och de ca 50 som 
funnits. Trätavlan har placerats i Johans (tidigare Toms) lada.  

− Diskussion om olika aktiviteter kring Sörbys historia. – Steen, Calle, To-
mas, Fredrik, Ola och Olle håller på att ta fram uppgifter om hus som inte längre 
finns. – Jan Inge och Ola kommer att visa bilder och berätta om en del av Sör-
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Punkt Aktivitet 
  

bys historia på kommande årsmöte. – Jan Inge tar ny kontakt med sonen till ti-
digare skolläraren Arthur Göransson i Sörby då det tidigare planerade mötet fick 
ställas in p.g.a. pandemin.  

− Erling håller på att ta fram offerter för informationsskyltar att sättas upp vid 
platser där hus funnits. Beslöts att ta söka medel från Sparbanksstiftelsen för 
bl.a. skyltar efter att kostnadskalkyl tagits fram. 

− Som komplement till skyltar diskuterades möjligheten att använda QR-koder.  
− Kartfunktionen Google My Map. Steen visade hur han har använt kartfunkt-

ionen Google My Map och testat att lägga in befintliga hus, tidigare hus, möjliga 
vandringsleder m.m. i Sörby. Beslöts att utveckla detta projekt och kultur-
gruppen ges fria händer att utforma det hela på bästa sätt.  

 Övriga frågor 

− SMS. Det framkom att möjligheten att sms:a medlemmarna inför byalagets akti-
viteter via s.k. Supertext är begränsat till max 50 mobilnr. Frågan undersöks vi-
dare och tas upp på nästa ordinarie styrelsemöte d. 2 februari. 

− Byalagets hemsida. Jan Inge rapporterade om problemen med vissa delar av 
hemsidan och upprepade försök till kontakt med webbsidans tekniskt ansvarige. 
Också byalagets mejl, som är knutet till hemsidan har drabbats och fungerar 
inte. Erling kommer också att ta förnyad kontakt för att försöka få till stånd en 
lösning.  

11 
 

Mötet avslutades. 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. De närvarande 
tackade också Steen och Ulla Helweg-Andersen för den goda fikan vid mötet.  

Vid protokollet:  
 
 
……………………………………………… 

 

Jan Inge Jönhill  

Sekr. 
 
 

 

Justeras: 
 
………………………………………………. 
Erling Kjellander  
Ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 
Fredrik Johnsson 

 

 


