
Älvsbyns Forskarflirening

Protokoll från styrelsesammanträde Åt"tb|*
rFortEgrförening

Tid: 200g-05-19, kl 1g.00 
wrttw'bynpanttet'se

Plats: Biblioteket, forskarhörnan
Niirvarande: Gun Jonsson, Äke Engman, Tore Holmbom,

Gerd Öhman, Britt Norman, Gösta Andersson,
Roland Sundberg, Bertil Olofsson och Lars Larsson

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

$ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Tore Holmbom.

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns.

$ 4. Föregående protokoll
Protokoll från ftiregående sammanträde i april ftiredras och lägges till
handlingarna.

$ 5. Hemsidan
Gun rapporterar att det nu på Kommunens och Bibliotekets hemsida
finns en liink till vår hemsida.
Mötet beslutar
at lägga rapporten med godkännande till handlingarna.

$ 6. Rapporter
a) Gun rapporterar från en träff med Hembygdsforeningen angående

bl.a. hemvärrdarhelgen i sommar, 11 - 13 juli. Det blir inga
speciella affangemang den helgen i tiitorten. Många byar i
kommunen har emellertid aktiviteter, bl.a. Manjiirv, dåir ett
bygdespel om Kampen i skogen äger rum den 12 juli.
Hembygdsforeningen kommer att forsöka ordna en form av
"stadsvandringn'i sommar och inbjuder styrelsen att lördagen den
31 maj kl 14.00 vara med på en vandring för att testa ffirslaget.
Samling sker vid Konstgården och anmälan om deltagande bör ske
till Gun senast tisdagen den27 mai.

b) Gun rapporterar, att Uno Johanssons senaste listor över fodda 1937
nu åir renskrivna i Excel. Det återstfu bara att kontrolläsa mot
mikrokorten.

c) Beställda mikrokort över småprotokoll med bouppteckningar från
Piteå Tingslags Håiradsrätt åren 1758 * 1828 har nu kommit och är



insatta i påirmar i forskarhöman. Information skall lämnas på
hemsidan.

d) För utlåning av läsapparat frr mikrokort har blanketter och lista
upprättats och finns i p?irm i forskargrottan. Utlåning av apparaten
sker till medlemmar och lanetiden är 1 månad. Information om
läsapparaten skall låimnas på hemsidan.

e) Gun rapporterarn att föreningen nu fått ta hand om en del material
från arbetet med de båda bygdeböckema om Korsträsk. Materialet
skall kopieras och sedan skickas till Museet Norrbottens Minne på
Björkskatan.

Mötet beslutar
att lägga rapporterna med godkännande till handlingama

$ 7. Jourlistan
Mötet beslutar
Att verksamheten med Öppet Hus i forskarhörnan återupptas måndagen
den I september och avslutas for höstterminen onsdagen den 26
november
g[ Gerd far i uppdrag att göra en jourlista och sända ut till ledamöterna

$ 8. Scanning av dödsannonser
Britt fortsätter med att scanna dödsannonser i jpg-format och
använder eftemamnet som filnamn. Annonserna blir då sökbara i
bokstavsordning. C:a 600 annonser har hitintills kopierats.
Mötet beslutar
att Britt vid lämpligt tillftille bråinner materialet på en CD-skiva
att skivan dåirefter skall säljas fiir ett pris av 100:- kronor

$ 9. Ekonomisk rapport
a) Tore meddelar att föreningens banktillgodohavande nu är totalt

20.7l4.M och att inbetalda medlemsavgifter uppgår till I 1 .500:-, Vi
har f.n. 93 medleilrmar som betalat medlemsavgift for 2008, diirav
13 nya medlemmar.

b) Gun rapporterar att bidrag fiir Byaprojektet har sökts hos
Framtidsbanken och att ansökan nu också skall göras hos Stiftelsen
Oanade Krafter.

c) Gun rapporterar att ftirening€n har några av Piteforskarnas CD-
skivor till ftirsäljning, Pite-Anor 2008 och Börje Öhmans skivao
Måinniskor i Älvsbyn och Jokkmokk. Information härom skall
liirnnas på hemsidan.Vid frrsåiljning av skivorna skall namnet på
köparen anges.

Mötet beslutar
attlägga rapporterna med godkåinnande till handlingama



$ 10. Inköp av CD-skivor
Mötet beslutar
att inköpa ftiljande CD-skivor

Databasen Emigranten Populär 2006
Nybyggarna runt Storforsen
Smedsskivan 5
Databasen Kråken 8

Besök av Runar Hortlund
Slåiktforskaren Runar Hortlund har lovat att vid sitt besök här i
Älvsbyn i sommar visa sitt och sonens dataprogram ftir att ta bort
dubbletter av personer i slåiktforskningsprogrammet Disgen.
Mötet beslutar
att Tore tar kontakt med Runar och föreslår om möjligt vecka 28
a1t styrelsen sedan meddelas dag och tid for visning av programmet.

Studiebesök
Gun rapporterar om den kontakt hon haft angående studiebesöket
vid Stenvalls museum i Sikfors. Besöket kan inte bli fdre midsommar
utan senare. Datum kan inte faststiillas idag. Transporten åir tåinkt att
ske via samåkning i egna bilar. Möjlighet finns kanske att samtidigt
kunna åita vid Sikfors CamPing.
Mötet beslutar
att inbjuda medlemmarna så fort detaljema kring studiebesöket iir klara

Övriga frågor
Bertil Olofsson vill låna kanonen ftlr att visa bilder i Nystrand någon
av dagarna under hemvåindarhelgen i juli.
Eftersom det åir biblioteket som äger utrustringen beslutar mötet
att Gun tar kontakt med Biblioteket, Kjetl Tegnelund, med fdrffigan
om möjligheten att få lfuia kanonen.

Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
4t nästa styrelsemöte skall vara den 25 augusti kl 18.00.

Avslutning
Ordftiranden ftirklarar mötet avslutat.
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