
Protokoll från

Tid:
Plats:
Närvarande:

styrelsesammanträde

2AQ-At-23
Forskarhörnan" biblioteket
Gun Jonsson, Roland Sundberg. Britt Norman. Gerd Öhman, Tomas
Granström, Ulla Drejb.v, Åke Engman, Tore Holmbom, Ivan Åkerlund
och Catharina Berggren.
Från valberedningen: Helena Stenberg, Lena Jonsson och Tore Lundgren

Mötets öppnande
Ordförande Gun Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Yal av sekreterare oeh justerare
Till aft skriva dagens protokoll utsågs Catharina Berggren och till justerare Britt
Norman.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkiindes.

Föregående protokoll
Det fanns ingenting att redovisa från föregående protokoll varvid protokollet
lades till handlingarna.

Rapporter
a) Det har kommit en inbjudan från Släktforskarftirbundet till regional träffi
Ramsele den74-25 mars. Om någon åir intresserad av denna kurs så tar vi upp
frågan på nästa möte den 612. Sista anmälningsdag är den 15 mars

b) Brev fran Dis Nord som vill ha några rader om vad som är på gång i
{tireningen aktiviteter, kurser eiler annat. Vi beslutade att vänta med att svara till
vi vet hur vårens aktiviteter ser ut.

c) Åldreveckan blir v. 7. Vi visar biidspel i hörnan den 1512 kl. 14.00 * 16.00

Från Släktforskarftirbundet
Önskan fran forbundet att siinda fakturorna via e*post. Mötet godkiinde
{brslaget.
En enkät har inkommit som skall vara besvarad senast 31 januari.
Beslutades att Britt och Catharina gör detta.

Valberedningen informerar
Tore ftiredrog valberednings arbete. Tore Holmbom och Gerd Öhman har
avböjt omval, ersättare blir Inger Torgersson och Karin Blom. Margareta
Johansson avsagt omval och där är fortfarande en plats vakant.
Valberedningen j obbar vidare.
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§ 8 Årsmötet
Mötet blir som planerat den 5 mars kl. 18.00 på Fluxen
Gun har redan prel. bokat lokalen
Det beslutades att vi bjuder medlemmarna på kaffe och smörgås.
Catharina kontaktar Ragnar Nilsson ftir ev. berättelse fran hans
pilgrimsvandring.
Verksamhetsberättelsen skickar Gun via e-post så vi fär tycka till.

§ 9 Byabladet
Gun jobbar på det och iir tacksam ft)r ftirslag. Bladet ska utges efter årsmötet.

§ 10 Studiecirklar
Vi awaktar med beslut till nästa möte. Gun kollar lite med ABF.

§ 11 Kassörens rapport
Vår ekonomi är ftirhållandevis god och bokslutet är inliimnat till revisorn.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Måndag den 6 februari kl. 18.30 i Forskarhörnan

§ 13 Övriga frågor
Gerd undrade vad vi gör med gamla verifikatpärmar.
Det beslutades att ftirvara dem i Forskarhörnan (det inre ftinådet)

§ 14 Avslutning
Gun avslutade mötet och vi andratackade henne fiir gott fikabröd.
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Britt Norman
Justerare


