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Tid:
Plats:

kI.18.30
Forskarhörnan Biblioteket
N?irvarande: Gun Jonsson, BriU Norman, Carin Blom, , Tomas Granström,

Roland Sundberg, Åke Engman, Ulla Drejby, Catharina Berggren,

Kerstin Strömgfen, Inger Torgersson, och Ann-Sofie Oberg.

§ 1 Mötets öPPnande
Ordfiiranäå Gun Jonsson öppnade mötet och hälsade alla våilkomna.

§ 2 Val av justerare" Ti[ juierare utsågsAnn-Sofie Öberg

§ 3 Dagordning" 
Föreliggande dagordning godkiindes'

Från fiiregående Protokoll
§ 4 Åt" *Or*iä om deihrint något ang. Rötters Bokhandel och ev. fiirsäljning av böcker

Gun kollar uPP detta

§ 5 RaPPorter
a) uwtirdering av medlemsmötet ansågs varit lyckat, o9h {t det blir fler då

intresset r* rän Det beslutades att icke medlemmar fär betala lor fikat'

b) ABF:s Jubileet som var i Lomtjåirnsparken var inte så välbesökt'

pet va, mvcket andra aktiviteteräen helgen samt att våidret inte var på sin biista sida'

Men några böcker såldes'

c) Dis Nord ville ha förslag på någon-aktivitet fran oss och vi tycke att

Bjöm Johansson som visar h* *un arbetar med kartor skulle va bra.

d) Kyrkans jubileum. per Nilsson hade önskemål att vi skulle ha aktiviteter

*O".3"Uit".i ,o* pågår hela året. Mötet foreslog att vi ska redogöra om

gravstensinventeringen och visa gamla bilder på biblioteket någon gång under året

§ 6 Cirkelverksamhet
Carin beråittade att hon och Britt har startat med en cirkel ftir nybörjare i

släktforskning. Intresset iir stort sa det kan bli fler cirklar nåista år.

I november blir det en cirkel om Disgen, som kommer att pågå i fyra veckor.

Det bestjimdes på mötet att kostnaden skall ligga på 400:- inkl. kursmaterial'



§7

§8

§ 11

§13

§e

§10

§12

Gravstensirventerin g.

Inger berättade att en gnlpp från Forskarfrreningen har påbörjat en

inventering av gravstenar på gamla kyrkogfuden. Gravama fotograferas och all
text från stenarna, samt data som vi fätt frånkyrkanläggs ln päRöttershemsida.
Catharina meddelar PT om projektet så vi frr in det i tidningen.

Byabladet
Gun efterlyser mer ftirslag till Bya-bladet.

Nycklar tilt Grottan åir Sna som iir ftirdelade på Biblioteket 2st.

Gun och Carin har en var.

Ekonomifrågor
Catharina talade om att ftireningen har god ekonomi och

antalet medlemmar ökar. Just nu har vi 176 medlemmar.

Föreningen har beställt CD skivan Döda i Sverige den senaste samt div.

kursmateriel
Beslut att vi ska bestiillaAncestry De Lux

Nästa styrelsemöte
Niista styrelsemöte beslutades till mandag 22 ok6bet k1.18.30 då även

valberedningen ska nilrvara

Övriga frågor
Vi skulle se över hemsidan och se om vi kau lägga in kurser under t.ex.

senaste nytt.

Avslutning
Gun tackade fiir visat intresse och avslutade mötet.

Ordf.


