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Alvakraskolans matsal 
: Ett 30-tal medlemmar. 

Motets oppnande 
Ordforande Gun Jonsson halsar alia hjartligt valkomna och forklarar darefter 
arsmotet oppnat. 

Arsmotets utlysande. 
Motet beslutar 
art kallelse t i l l arsmotet skett enligt stadgarna. 

Faststallande av dagordning 
Motet beslutar 
att godkanna foreliggande dagordning 

Val av presidium 
Motet beslutar 
att t i l l ordforande for motet utse Runo Bergkvist 
att t i l l sekreterare for motet utse Gerd Ohman 
att t i l l referent utse Gerd Ohman 
att t i l l protokolljusterare tillika rostraknare utse Gosta Andersson och Roland 
Sundberg 

Sty relsens verksamhets- och ekonomiska berattelse. 
Verksarnhetsberattelsen och den ekonomiska berattelsen foredras. Motet 
beslutar 

att godkanna densamma. 

Revisorns berattelse 
Revisionsberattelsen upplases och motet beslutar 
att godkanna densamma. 
Styrelsens ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns forslag beslutar motet 
att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet for ar 2008. 

Faststallande av arsavgift for ar 2009 
Styrelsen foreslar 
att medlemsavgiften for ar 2009 ska vara oforandrad, 150:- kr, samt 50:- kronor 
for ungdomar t.o.m. 25 ar. 
Motet beslutar i enlighet med styrelsens forslag. 

§9 . Behandling av forslag som inkommit till arsmotet 
Inga forslag hade inkommit. 



§10. Forslag till verksamhetsplan 
Styrelsen har utarbetat forslag ti l l en preliminar verksamhetsplan for kommande 
ar. Av planen framgar bl.a. att studiebesok planeras pa Lindroths Bilmuseum 
och aven Nils Hedmans f.d.gruva vid Kanisberget. Styrelsen vil l ha tips fran 
medlemmarna om fler intressanta utflyktsmal. 
Vidare framgar av planen, att verksamheten med Oppet Hus i forskarlokalen 
kommer att fortsatta, mandagar kl 17.00-19.00 samt onsdagar kl 13.00-15.00. 
Motet beslutar 
att godkanna den preliminara verksamhetsplanen. 

§ 1 1 . Val 
Valberedningen foreslar 
att t i l l ordforande for 2 ar valja Gun Jonsson 
att t i l l ordinarie ledamoter i styrelsen for 2 ar valja 

Gerd Ohman, omval 
Ake Engman, omval 

att t i l l suppleanter pa 1 ar valja 
Birgit Granstrom, omval 
Bertil Olofsson, omval 
Catharina Berggren, omval 
Folke Oberg, omval 
Thomas Granstrom, nyval 

att t i l l firmatecknare utse ordforanden och kassoren var for sig 
att t i l l revisor for 2 ar valja Per-Olov Persson 
Motet beslutar i enlighet med valberedningens forslag. 

§12. Val av tre ledamoter i valberedningen 
Motet beslutar 
att som ledamoter i valberedning valja 

Christina Ohlund, for 2 ar. sammankallande, omval 
Birger Nordlund, for 2 ar, omval 
Britta Ahlund, for 1 ar, omval 

§13 . Ovriga arenden 

Folke Oberg uttryckte sin tacksamhet t i l l alia funktionarer som staller upp och 
jobbar for att pa alia satt hjalpa foreningens medlemmar i deras forskning. 

Fragan om att medlemmarna skall fa tillgang til l medlemsforteckning 
diskuterades. Den kan inte publiceras pa var hemsida p.g.a. datalagen. 

Diskuterades foreningens hemsida www.byn.panatet.se. Hemsidan har manga 
besok men det ar fa som skriver i gastboken. Onskvart att sa manga som mojligt 
tar tillfallet i akt att t.ex. efterlysa personer som saknas i resp. forskares 
slaktforskning. Efterlysningen gors i gastboken. Manga bilder pa hemsidan 
behover ocksa kompletteras med identifiering. 

Motet beslutar 
att t i l l styrelsen hanskjuta fragan om pa vilket satt medlemsforteckningen 
lampligast kan tillhandahallas medlemmarna. 



§14. Avslutning 
Ordforanden forklarar motet avslutat och onskar den valda styrelsen lycka t i l l 
med sitt arbete kommande ar. 

Foreningens ordforande Gun Jonsson tackar for visat fortroende och avtackar 
motets ordforande for val genomforda arsmotesforhandlingar. Som tack erhaller 
Runo Bergkvist ett medlemskap i Alvsbyns Forskarforening. 

Efter arsmotesforhandlingarna serveras kaffe och te med smorgas, och darefter 
berattar Ragnar Nilsson om sitt arbete med bockerna Gamla Hantverk i 
Alvsbybygden. Ett intressant foredrag och en trevlig avslutning pa arsmotet. 
Aven Ragnar avtackas med ett medlemskap i fbreningen. 

Ordforande Sekreterare 

Justeras: 

Roland Sundb'erg 


