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  Datum 

  2022-02-20 
 

 Styrelseprotokoll 2022-01  
Tid: 2022-02-16 

Plats: Hos Ida 

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

Förhinder:  – 

 
Punkt Aktivitet 

1 
 

Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander.  

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

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Sven-Erik Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Protokoll från föregående extra styrelsemöte 2021-12-07 har skickats via mejl till 
alla i styrelsen och övriga adjungerade deltagare. Protokollet lästes upp och god-
kändes för att läggas till handlingarna.  

5 Bordlagda frågor 
Förslag om SMS-påminnelser till alla medlemmar inför våra aktiviteter. Beslöts 
att Calle lägger upp de mobiltelefonnummer Sven-Erik sammanställt (de flesta med-
lemmar har uppgett mobilnr) i 2 grupper (då tekniken med supertext tillåter max 50 i 
varje grupp). SMS ska gå till alla före kommande aktiviteter, Ida står för utskicken.  

6 
 

Skrivelser och rapporter 
a) Kulturgruppen. Steen rapporterade att man hade gått en tur i Smålanden 

och bl.a. tittat på ruinerna av den gamla linbastun. Steen visade hur man re-
lativt enkelt gör sin egen hemsida med ”Google sites”, där det går att lägga 
in information om tidigare hus m.m. Elle hade tagit fram offerter för skyltar. 
Calle hade varit kontakt med ekonomiska museet i Stockholm om att få fo-
ton av Sörby-skatten och fått positivt svar.  

b) Berättaraftonen d. 24 november. Det var ca 18 närvarande, vilket är rela-
tivt få. Vi hoppas att vi kan få ut informationen om våra aktiviteter bättre 
framöver och därmed bättre uppslutning.  

c) Tomten vid Hultastenen d. 23 december. Det kom ca 60 deltagare och ar-
rangemanget fungerade väl. Stormvindar förstörde dock tältet, så att vi har 
fått köpa ett nytt och bättre.  

7 Ekonomi 
Sven-Erik rapporterade att det nu finns 1600 kr i kassan.  

8 
 

Planering av kommande aktiviteter  
a) Årsmötet d. 6 april. Vi börjar kl. 18 med att gå till Johans (tidigare Toms) 

lada där Sven-Erik visar sin stora trätavla med nuvarande och tidigare hus i 
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Punkt Aktivitet 
Sörby. Sedan tar vi oss tillbaka till Kyrkhuset för årsmötesförhandlingarna. 
Efter fikat berättar Jan Inge och Ola och visar bilder från en del av Sörby 
förr. Sven-Erik bokar Kyrkhuset och ordnar fikat som vanligt. Jan Inge bokar 
projektor på pastorsexpeditionen. Beslöts att på dagordningen lägga till 
punkten Val av valberedning.  

b) Kulturgruppen. Diskussion. Kulturgruppen ges fria händer att arbeta med 
olika aktiviteter.  

c) Cykeltur tisdag den 24 maj. Samling vid Kyrkhuset kl. 18.00. Beslöts 
lägga till en cykeltur i vår som ny aktivitet. Ida och Fredrik planerar. Närmare 
information senare. 

d) Besök på Sörby g:a prästgård (Hembygdsparken Hässleholm). Beslut om 
denna aktivitet bordlades.  

e) Möte med tidigare skollärares son. Artur Göransson var lärare under 
många år på Sörby skola. Hans son har tidigare erbjudit sig att komma och 
visa mycket material om skolan, men pandemin kom emellan. Jan Inge för-
söker ta kontakt igen. Tid för ev. möte bordlagt.  

9 Övriga frågor 

− Projektor. Byalaget behöver en egen projektor för bildvisningar. Jan Inge tar 
fram uppgifter om kostnader för ansökan till Sparbanksstiftelsen om medel. 

− Smart Sörbykarta. Steen visade hur han lagrat insamlade bilder och text på 
Google Drive över Sörby med tidigare hus, möjliga vandringsleder osv. och med 
lättillgänglig information inlagd. 

10 Nästa styrelsemöte 
Beslöts att nästa konstituerande styrelsemöte hålls direkt efter årsmötet i Kyrkhuset 
den 6 april och att nästföljande styrelsemöte hålls den 11 maj kl. 19 hos Calle. 

11 
 

Mötet avslutades. 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. Styrelsen tackar 
också Ida och Fredrik Johnsson för den goda fikan vid mötet.  

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

 

Jan Inge Jönhill  
sekr. 
 

 

Justeras: 
 
………………………………………………. 
Erling Kjellander   
ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 
Sven-Erik Eriksson 

 

 


