
Älvsbyns Forskarftirening

Årsmötesprotokotl 2008

Tid: 2008-03-03 kl 19.00
Plats: Älvåkraskolans matsal
Närvarande: Ett 50-tal medlemmar.

$ 1. Mötets öppnande
Mötet inleds med parentation över avlidna medlemmar, vilka
hedras med en tyst minut. Ordfrrande Gun Jonsson forklarar
därefter mötet öppnat.

$ 2. Årsmötets utlysande.
Mötet beslutar
att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.

$ 3. F'astställande av dagordning
Mötet beslutar
4tt godkänna föreliggande dagordning

$ 4. Val av presidium
Mötet beslutar
att till ordförande for mötet utse Runo Bergkvist
att till sekleterare flor mötet utse Gerd Öhrnan
att till referent utse Gun Jonsson och Gerd öhman
att till protokolljusterare tillika rösträknare utse Folke Öberg och
Tore Hohnbom

$ 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen ftiredross.
Mötet beslutar
a!! godkänna desamma.

$ 6. Revisorns berättelse
Revisionsberättelsen upplästes och mötet beslutar
att godkänna densamma.

$ 7. Styrelsens ansvarsfrihet
I enlighet med revisoms florslag beslutar mötet
att bevilja styrelsen fuIl och tacksam ansvarsfrihet for är 2A07.



$ 8. Fastställande av årsavgift ftir år 200S
Styrelsen foreslår
att medlernsavgiften for år 2008 ska vara oforändrad, 150:- kr
att medlemsavgi{ten lbr ungdomar t.o.m. 25 är skall vara 50:- kr
Mötet beslutar i enlighet med styrelsens forslag.

$ 9. Behandling av fiirslag som inkommit ti l l årsmötet
Inga forslag hade inkommit.

$ 10. Förslag på verksamhetsplan
Styrelsen har utarbetat forslag till en preliminär verksamhetsplan lor
kornmande år. Av planen fiamgår bl.a. att studiebesök på arkivet
Norrbottens Minne på Björkskatan i Luleå planeras.
Gunnar lr{ilsson informerade om ett bygdespel i Manjärv den 12 juli
2008, Kampen om skogen.
Ivar Carlström informerade om en studiecirkel som planeras i Vidsel
med aniedning av 20O-årsjubildet av 1808-1809 års krig.
Mötet beslutar
att godkänna den prelirninära verksamhetsplanen.

$ I 1. Antalet ledamöter i styrelsen
Styrelsen foreslår
att antalet ordinarie ledamöter i styrelsen utökas från fem till sju.
Mötet beslutar i enlighet med styrelsens örslag.

$ 12. Val
Valberedningen förslår
all till ordinarie ledamöter i styrelsen fibr 2 är välja

Britt Norman, omval
Tore Holmbom, omval
Gösta Andersson, nyval
Roland Sundberg, nyval

att till ordinarie ledamöter, fyllnadsval, på 1 år välja
Gerd Öhrnan, nyval
Äke Engman, nyval

att till suppleanter på I år välja
Birgit Granström
Bertil Olof'sson
Catharina Berggren
Lars Larsson
Folke Öberg

atl till firmatecknare utse ordföranden och kassören var för sig
att till revisorssuppleant välja Lisa Edström

Mötet beslutar i enlighet med valberedningens forslag.



$ 13. Val av tre ledamöter i valberedningen
Sittande valberedning har avsagt sig sitt uppdrag och ställer sina
platser ti I I forfogande.
Mötet beslutar
att styrelsen ffir i uppdrag att under året utse en valberedning.

$ 14. Övriga ärenden
Gun Jonsson lämnar information om ftireningens hemsida,
, , ,  i , i ,  i , , , ' ,  r , , r , i i . .  .  .  En del  informat ionpåhemsidan kräver
medlemslösen, och lösenordet skickas ut till medlemmarna efter det
att medlemsavgiften betalats.
Mötet beslutar
att lägga informationen till handlingarna,

$ 15. Avslutning
Ordftiranden forklarar mötet avslutat och önskar den nya styrelsen
lycka till med sitt arbete kommande år.

Efter årsmötesforhandlingarna serveras kaffe och te med smörgås,
och därefter berättar Tomas Granström från projektet Byakistan om
dess verksamhet. Han visar intressanta gamla bilder från Älvsbyn
och även från Vidsel och Storforsen. Tomas avtackas med blommor
och en varrn applåd.
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Tore Holmbom


