
Norrbo Sockenförening    Styrelsemöte 
      
Datum: 2017-08-14 
Tid: 19.00 
Plats: Hemma hos Yvonne Dalberg Borgström 
Närvarande: Marita Sandberg, Agneta Thorsell, Mats Alkerud, Per-Åke Bladh 
och Yvonne Dalberg Borgström 

 
1. Mötets öppnade 
Marita öppnade mötet. 
2. Val av justerare 
Till justerare valdes Mats Alkerud. 
3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
4. Genomgång samt godkännande av föregående protokoll 
Fågeltornet: Per-Åke har varit dit och satt upp skylten ”Beträd tornet på egen Risk!” och röjt 2 ggr 
runt tornet. Brolins Bygg har tagit på sig att renovera tornet till en kostnad av 20 000 SEK. 
Josefskälla: Marita och Agneta har varit dit och rensat källan, bänkarna som står där skall behöva 
ha något under benen, så att dom inte ruttnar, Agneta fick i uppdrag att ordna fram någon form av 
plattor till dessa. 
Långharpa: Agneta har pratat med Leif Eldh som byggde piren, som var villig och riva den medans   
markägarna Göte Persson som äger kyrkstallen i långharpa är inte villig att åtgärda den. Han äger 
marken där den står och låter den förfalla och Mats Olsson äger marken vid piren/bryggan. 
Agneta skall gå vidare i frågan och kontakta Hudiksvalls kommun vad som gäller. 
Luffarbänken: Yvonne skall ta kontakt med Roland Johansson under vecka 33 om han kan tänka sig 
att göra något åt den. 
Hellmer Norells 5 bänkar: Dessa står vid Norrbo skans, Fågeltornet, Norrbo skola och 
Hembygdsgården i Gammelsträng, alltså så saknas det en bänk, Per-Åke fick i uppdrag att fråga på 
Facebook ”Norrbovänner” vart den 5 bänken kan finnas. 
5. Ekonomisk rapport 
Styrelsen beslutar att ansluta oss till internetbanken (utan betalningstjänst). 
Styrelsen beslutar att Yvonne Dalberg Borgström 560320-0246 och Marita Sandberg 580913-7549 
varför sig har tillgång till internetbanken. 
Styrelsen beslutar att ansluta föreningen till bankgiro. 
6. Medlemsavgift 
Det kommer att skickas ut ett separat brev till Norrboborna efter årskiftet, 100 kr för enskild 
medlem och 150 kr för familj, där kommer det även berättats vad sockenföreningen har gjort under 
år 2017. 
7. Genomgång av stadgarna 
Bordlägges till nästa möte. 
8. Förfrågan från Byalaget om medverkan vid informationsdag för nyinflyttade 7 okt kl 11-13 
Marita, Mats och Yvonne deltar på mötet, Per-Åke och Yvonne gör ett informationsblad om Norrbo 
sockenförening. 
9. Övriga frågor 

• Hallbovikens bord är förstört, Agneta frågar Hudiksvalls kommun om den. 

• Agneta Thorsell och Mats Alkerud deltog på Delsbo stintans dag som representant för 
Norrbos folkdräkt 



• Yvonne skall prat med Jukka om han kan tänka sig att slya undan runt fågeltornet. 

• Per-Åke tog upp om vandringsleden ”Kyrkstigen” som går ifrån Norrbo kyrka till 
Hembygdsgården i gammelsträng, han tog även på sig att inventera den och prata med 
Inga-Lena Bergfält, eftersom hon har varit väldigt delaktig i denna. 

• Yvonne kollar upp om sockenföreningen kan få föreningsbidrag, pratar även med                       
Ove Hellzén om hur man kan skall göra för att ansöka pengar till en röj såg ifrån Iggesunds 
Bruks sociala fond. 

10. Nästa möte  
Blir 19 november kl. 19.00, hemma hos Yvonne Dalberg Borgström 
10. Mötets avslutande 
Marita avslutade mötet 
 
 
Vid protokollet   Justerare 
Per-Åke Bladh   Mats Alkerud 
 

 


