
Alvsbyns F orskarforening

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid: 2008-03-10, kl  19.00
Plats: Biblioteket, forskarhörnan
Närvarande: Gun Jonsson, Tore Holmbom, Gerd öhman, Britt

Norman, Gösta Andersson, Roland Sundberg, Folke
Öberg, Catharina Berggren, Birgit Granström och Bertil
Olofsson

$ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordforande Gun Jonsson.

$ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Roland Sundberg.

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.

$ 4. Föregående protokoll, årsmötet
Ärsmötets protokoll foredras. Beträffande styrelsens uppdrag att utse
valberedning beslutar mötet
att styrelsen om möjligt till nästa medlemsmöte skall lägga fram
örslag till ledamöter i valberedningen.

$ 5. Presentation av styrelsen
Ordforande foreslår
att styrelsen presenteras på hemsidan med foto
att styrelseledamöterna till ordforande genom mail skriver ner några
rader om sig själva att bifogas fotot till hemsidan.

Mötet beslutar enligt ord{tirandens ftirslag.

$ 6. Arbete med renskrifter och scanning
Rapport lämnas över pågående projekt.
a) Alpo Smedsäter påbörjar uppläggning av databas i Excel av Uno

Johanssons arbeten med ftidelseböcker frän 1937.
b) Britt Norman fortsätter sitt arbete med scanning av dödsannonser
c) Vi avvaktar vidare information om möjligheter att läsa i

barnmorskearkiv på vårdcentralen.
Mötet beslutar
att lämna rapporterna med godkännande till handlingama.



$ 7. Övriga rapporter
a) Ordforanden har utarbetat forslag till folder lor nya medlemmar.
b) Delgavs rapporter om inkommen post.
Mötet beslutar
attlägga rapporterna med godkännande till handlingama.

$ 8" Utflykter
En studieutflykt till arkivet på Björkskatan, Norrbottens Minne,
diskuteras. Vi har också ett intressant museum, Stenvalls Museum i
Sikfors.
Mötet beslutar
att ordforande tar kontakt med reseledare i PRO och Hjärt- och
Lungforeningen ftir eventuell samordning av resan till Björkskatan
att Tore Holmbom tar kontakt med lvar Carlström infor besöket på
Björkskatan
att planera lor besök på Stenvalls Museum i sommar.

$ 9. Föredrag med bildvisning
Folke Oberg meddelar att han har fätt forfrågan från intresserade om
en repris på sitt foredrag om motorcykelfiirden ut i Europa.
Mötet beslutar
att Folke fär i uppdngatt planera {ör genomforandet
att foreningen ställer upp och stöttar evenemanget.

$ 10. Hemsidan
Lottie Eriksson arbetar med vår hemsida och kommer att besöka oss
i Älvsbyn for att lära ut hur arbetet med hemsidan kan gå till. Gun
Jonsson och Britt Norman mailar tills vidare till Lottie vad som skall
in på sidan. En Webb-ansvarig bör utses till dess att Lottie kan
komma hit till Älvsbyn och helt lämna över arbetet till oss.
Mötet beslutar
att vid nästa sammanträde ta beslut om Webb-ansvarig
att skicka en blombukett till Lottie, som tack for det arbete, som
hon hittills, helt gratis, lagt ner på vår hemsida.

$ 1 1. Planering av studiecirklar
Bertil Olofsson är villig att till hösten starta en nybörjarcirkel i
Disgen. Byacirkeln fortsätter med allt fler intresserade deltagare.
Mötet beslutar
att anordna studiecirklar så snart intresse finns från medlemmarna.

$ 12. Ekonomifrågor
Ordforanden rapporterar angående kontakter med banken med
anledning av ny kassör. Bankkontot skall nu gå att använda även for
utbetalningar.



$ 13.

$ 14.

$ 15.

En del nya medlemmar har anmält sig och medlemsantalet är nu
uppe i 102.
Ordftiranden meddelar att ansökan om ftireningsbidrag har
inlämnats, men något beslut har ännu inte erhållits.
Mötet beslutar
att lägga rapporterna med godkännande till handlingarna.

Inköp
Vi har genom medlemmen lvar Carlström fatttagpå användbara
mikrokortspaneler.
Mötet beslutar
att Tore Holmbom tar kontakt med Ivar Carlström angående
möjligheten att ffi fler paneler
attta ställning till ytterligare inköp av mikrokort, när frågan om
mikrokortspaneler har lösts.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sker måndag denT april 2008, kl 19.00, i
forskarhöman på biblioteket.

Övriga frågor
Mötet beslutar
att medlemmar skall ha möjlighet att låna hem en av läsapparaterna
att utarbeta regler for hur utlåningen skall ske

$ 16. Avslutning
Ordforanden lorklarar mötet avslutat.
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'Gun Jdnsson
Ordforande

\

.\

- \  , .  
. i  

-  
u I  L \ . ;  \

Gerd Ohman
Sekreterare


