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P rotokoll från sfyrelse sam m anträde

Tid 4 februari 2013 kl 18.30
Plats Forskarhöman, Biblioteket

Niirvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Catharina Berggren, Åke Engman,
Inger Torgersson, Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie
Öberg, och Kerstin Strömgren.
Valberedningen, Helena Stenberg och Lena Jonsson.

§ 1 Mötets öppnande
Ordfiiranden öppnade mötet och hälsade allaviilkommen.

§ 2 Val av justerare.
Tomas Granström

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkåindes.

§ 4 Föregående protokoll
Godkåindes och lades till handlingarna.

§ 5 Planeringen fiir §rkans 200-årsjubileum
Utsedd grupp for det arbetet åir Carin Blom, Tomas Granström, Catharina
Berggren, Ann-Sofie Oberg och Inger Torgersson.
Styrelsen beslutade att de pengar, ca 10 000 kronor som vi fått, åir avsatt ftir
detta åindamåI. Carin har beställt utställningsskiirmar som vi ska montera
fotografierna på.

Vi får ställa ut skiirmama redan till midsommar i fiirsamlingsgården, då det
kommer attvaraett sommarcaft öppet diir.

§ 6 Verksamhetsberättelsen
F.o.m. den l5 februari finns den tillgeinglig i forskarhöman, och på hemsidan.

§ 7 Utskicket
Ann-Sofie och Gun ser till att utskicket kommer ut i god tid ftre årsmötet.

§ 8 Planering
a) Vi visar i samarbete med ABF filmen Utvandring till Brasilien torsdag den 14

feb. kl. 13.00 i biblioteket under Äldre och Handikappveckan nr.7

b) Catharina och Gun visar Laverfilmen på tisdagscafe i Församlingsgården
tisdag den 5 februari kl. 13-15

c) Laverfilmen visar vi också på Anhörigträften på Fluxen den 10 april kl. 14.30



§e

§10

Valberedningen
Valberedningen iir klar med sitt arbete

Ekonomifrågor
Tomas hck i uppdrag av styrelsen att kolla upp lite priser, och köpa in två
bärbara datorer, som helst ska ha Windows 7 installerat.
Carin och Catharina har gjort en budget för 2013.
Det beslutades att CD-skivoma kostar 460:- och ev. frakt 30:-

Nästa styrelsemöte.
Blir konstitueringsmötet efter Årsmötet den 4 mars. Vi bjuder medlemmarna
på hka på årsmötet, icke medlemmar får betala 50:-. Annons kommer i
Annonsbladet den 20 februari. Det beslutades att vi ska dela ut lotter med fina
vinster.

Övriga frågor.
Britt har varit i kontakt med Ann-Christine Wallner Hoppe, om att ftrsöka få
länken som finns på hemsidan utan att nyheterna är med.
Britt har börjat sortera gamla kort och glasplåtar som föreningen har fått.
De är mycket värdefulla ftir eftervärlden, och bör bevaras tryggt någonstans.

Avslutning
Gun avslutade mötet.
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