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Protokoll från medlemsmöte l0l9 2012

kI.18.30
Fluxens matsal

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

Val av justerare
Till justerare utsågs Ann-Sofie Oberg

Dagordning
Föreliggande dagordning godkändes.

Information till medlemmar:
Gun redogjorde om aktiviteterna i forskarhöman och vilka öppettider som

gäller.
D?ir finns alltid någon från styrelsen som kan hjälpa till.
Tillgangen av material fijr att komma igarrg är stor'

Om man löser medlemsskap nu så giiller det t.om. 2013 Kostand 150:-/år

Cirkelverksamhet
Carin berättade att en nybörjarcirkel börjar nu, och ftirhoppningen är att det blir
skall bli fler cirklar.
Hon talade även om att Runar Hortlund kom på besök i sommras och visade

Dubbelgangaren 2072, ett program som han tillsammans med sin son tagit

fram. Carin berättade hur bra detta program var, ftir att hitta dubblefier.

samt att det är kostnadsfritt.

Gravstensinventering.
Carin informerade om att en gupp från Forskarftireningen har börjat

inventera gravar på gamla kyrkogården. Gravarna fotograferas och all text från

stenarna, samt data som vi ffiU från klrkan läggs in på Rötters hemsida.

Hon visade också hur man kan söka på gravar som firurs registrerade.

Kassören rapporterar
Catharina taladeom att vi var 169 medlemmar och att det blev tre till under

kväl1en.
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§ 8 Övriga frågor
Det kom ett ftirslag fran Per Nilsson att FF skulle ha en fotoutställning och visa
gamla bilder i samband med kyrkans 200-årsjubileum. Styrelsen ska ta upp det på

nästa möte. Han berättade också att det kommer ut en bok pä250 sidor om kyrkans
200 å$. Förhoppningsvis till I advent.

§ 9 Fika

§ 10 Filmvisning
Tomas Granström visade filmen "Flottning i Stockfors älvens Norra gren 1956"

§ 11 Frågor
Efter en kort diskussion av slutades möte med 45-50 intresserade
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