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Tid
Plats

20r3-05-2t kl 18.30
Anhtlriglokalen, Fluxen

Närvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Catharina Berggren, Åke Engman,
Inger Torgersson, Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie
Öberg, Inger Boström och Kerstin Strömgren.

Mötets öppn*nde
Ordf<iranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

Val av justerare.
Roland Sundberg

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkandes.

Föregående protokoll
Carin laste upp föregående protokoll, som godkändes och lades till
handlingarna.

Ekonomirapport
Catarina berättade att vi hade ett saldo pä 128 000 kronor sedan vi betalt
våra räkningar. Pengarna som vi fick i bidrag för Kyrkan 200 år(10 000) har vi
i dagsläget förbrukat 7 800 av. Nu har 178 medlemmar betalat 2013 års

medlemsavgift.

Utgivning av USB med dödsannonser m.m.
Det beslutades om inköp av 50 st USB minnen med vår logga. Britt och Ann-
Sofie lägger in dödsannonserna, och mötet beslutade ett pris på 200 kr.

Kyrkan 2ffi År projektet. Rapport om läget och beslut om vem som gör vad.
Fotoutställningen i Johannesgården borjar 25 juni och fram tlll27-28juli. Den
sista helgen flyttar vi till en §rkstuga. Carin och Catharina gör ett besök
i Johannesgården och ser över utrymmet i lokalen, f{ir att planeringen av
utställningen skall bli så bra som möjligt. Carin gör en jourlista på vem som
skall jobba med utsällningen i sommar"

Gravstensinventeringen
Gravstensinventering på gamla §rkogården är klar, förutom några justeringar.
Ny sammansättning av gruppen, är att Carin lämnar över, som sammankallande
till Ann-Sofie, och Siw Ostman tillkommer. Under våren och sommaren bö{ar
inventeringen på nya kyrkogård+n. Frågan om att man pa hemsidan ska kunna
komma med kommentarer av olika slag, när det gäller gtavinventeringen
bordlades till hristupptakten.



§e Medlemsmöte/Utfl ykt till hösten.
Britt undersöker om vi kan besöka Stenvalls museum i Sikfors i samband med

medlemsmötet.

Hänt sen sist
Åke berattade att han och Gun var till PRO i Sikfors. De visade laverfilmen
och Åke berättade lite om vad som händer i Laver. Gun presenterade vår
frirening. De sålde även 5 böcker.
Carin harvarit till UmeåpaDisgenktrs för utbildare, som hon tyckte
var mycket givande.

Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte blir den 26 augusti 2013.

och Carin gör en jourlista for höstträffarna.

Övriga frågor.
Britt har fiitt önskemåI, om attläggaupp Nyfors som en by på hemsidan.

Aina Karlsson från Bredsel vill att Britt kommer och intervjuar henne.

Britt har undersökt om och var man köpa Brasilienfilmen, har blivit lovad ett
besked som vi väntar på.

Avslutning
Carin avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar.

Mötet avslutades med en bit mat.
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