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' Representanter

l9?2-ll-l4~

kl. l9.00 - 22.00.

f~r hembygdsf~reningarna

i Grundsunda,

Arntis~ Gideå~ Anundsjö~ Sidensjö~ Ntitra och Sjtiievad

samt från Kulturnämnden ordff Hilding Karlsson och
sekr. Tore Nordström.

l.

2.

Karl-Eric Axenström htilsade samtliga vtilkommen till
sammankomsten~ varefter Axenström utsågs att leda
kvtillens förhandlingar med undertecknad som sekreterare.
· De olika föreningarna lämnade en kortfattad rapport om
den gångna sommarens verksamhet~ och bl.a. framkom att
Grundsunda som vanligt hade haft en jämn ström av turister i sin hembygdsgård~ med i bland hela buiilaster
som stannat dtir för att se och njuta. Både majbrasan~
sommarfesten och kapelldagen i skeppsmalen var lyckade
och uppskattade evenemang.
Arntis har tiven en hel del verksamhet under den kalla
årstiden~ med bl.a. ·sltidftirder~ som samlar mycket
folk. I samband med öppethållandet under "tJrnloppet 1'
hade man haft ett brandtillbud som kunde fått allvariga
följder. Kvarnen i stybbersmark och '~rntis-leden" tir
andra projekt som föreningen ttinker satsa på.

.,r.:.

Anundsjö redovisade en lyckad sommarfest med bygad~ 
bröllop och föredrag av prof. Dahlstedt~ som bl.a.
talade om "annundsjömålet". En jämn ström av besökare
hade besökt hembygdsgården.
Sidensjös ordf. bertittade om en lyckad midsommarfest
med mycket folk. Kulturordf. i Landstinget Helge Sundin
hade hållit föredrag om hur det var i Sidensjö för~.
i tiden~ bl.a. på 30-talet; då det var svåra tider
för folket dtir.
Ntitra hade 3 större arrangemang under somma1•en. I samband med "Ntitra-marknaden" hade byggdespelet "Kam i
Nesom" framförts 3 gånger vid hembygdsgården med mycket
folk. Friluftsgudstjänsten i "Kyrkoruinen" hade även
den mer folk än vanligt. "FjtiUhelgen" vid Västanå
fåöodvall samt brasaftonen i hembygdsgården i September
var även välbesökta och uppskattade av ~llmtinheten.
Själevad var med och arrangerade midsommarfest på
samt redovisade en lyckad kyrkhelg med
efterföljande "sikfest" på Gris s lan.

Hampnäs~

3.

Diolwterades tJppcrthåUande'l; vid hembyadoaårdar.•na under ·
sommaren ~ och man framh6U vär de t av att en bredare
och bättre information når ut både ti~~ bygdens egna
invååaaee och turisterna~ och att man eftersträvar en
viss r eaelbundenhe·t i 6ppet håUande·t .
Uppdrogs åt samarbetskommitten att utarbeta ett f6rs~ag
om ett "turist b~ ad "~ med information om de olika
f6reningarnas verksamhet och en kort presentation om
hembygdsgårdarna.

4.

Vad kan g6ras f6r att skydda hembygdsgårdarna och
samlingarna mot stö ~der? Hur mycket är samlingarna
värda? Hur få ti~lbaka oersättliga föremål? Och vilket
återanskaffningsvärde kan de ha? Vad måste vi skydda i
första hand? -En intensiv diskussion följde kring dessa
frågor~ föran~edd bl.a. av att flera gångdar drabbats av
stölder. Det framkom att försökringsbolagen inte har
enhetliga riktlinjer i denna fråga~ men att föreningarna
måste anstränga sig för att registeeea vad som finns
på ett sådant sätt att man snabbt kan konstatera om
något saknas.
Det uppdrogs åt samarbetskomm~tten att undersöka
möJlighe terna för en kollektiv försäkring för samtliga
föreningar~ och att dessa i sin tur i vederb()r~ig ordning får ta stäl~ning ti~~ det framkomma förslaget.
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Kulturnämndens representanter redovisade hur kulturnämnden behand~ar anslagsfrågorna til~ b~.a. hembygdsföreningarna. Nämnden har principiellt fastslagit att
"mil~imeterrättvisa" inte kan uppn!is~ utan har gett ·sal7'1t~iga föreningar ett likartad bidrag. Det framkom att
föreningarna tycker att detta system f.n. är det bästa~
och f~era tackade kulturnämnden för visat god vilja mot
föreningarna i anslagsfrågorna.
Störee reparationer måste behandlas och godkännas av
kommunstyre~sen,och fullmäktige.
Man beslöt att ur kulturnämndens ans~ag till hembygdsföreningarna~ skalle ett visst belopp~ förslagsvis
lOO kr från varje förenings ans~ag~ gå tiU samarbetskommitten för den gemensamma verksamhet som sker via den.
Tore Nordström ville att samtliga f6~eningar till
ku~turnämnden skulle skicka in verksamhetsberättelse .
för l972~ någon gång i mars - april l97J, som under lag
f 6r anslagsarbetet nästa år.
J

slutligen framhö lls värdet av det ideella arbete som
utförs av hembygdsf6reningarna~ och att ingen önskade
någon "centraldirigering". Sven Berglund påpekade att
"varje f6rening b6r ha sin egen profil"

S'jtllevada hembyadaftJren-ina bjtJd de ntlY'Varande på
kaffe och t e i akolana biblio"l;ek.
7.

Karl-E'ril< llxenstr()m ·tacl<ade da ntlrvar•ande f ör ett
stimulerande sammantrade J och aedan or•df.Z !lnnundojtJ
inbjudit tiU nästa trt1ff där någon aång under våren,
ftJrklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

