
Wo t o fu tt från s tyre fs e s ammnntröfe

Tid 2013-08-26 kl 18.30
Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Nåirvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Catharina Berggren, Åke Engman,
Inger Torgersson, Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie
Öberg, Inger Boström och Siv Östrnan

§ I Mötets öppnande
Ordftiranden öppnade mötet och håilsade alla viilkommen.

§ 2 Val av justerare.
Britt Norman

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkåindes.

§ 4 Föregående protokoll
Carin läste upp ftiregående protokoll och Britt talade om att Brasilienfilmen
skulle vi få gratis, men den har inte kommit åin. Britt har också sökt Aina
Karlsson men inte fätttagpå henne. Hon gör nya ftirsök.
Ann-Sofie sammankallar gruppen ftir gravstensinventeringen.
Efter dessa kommentarer godkiindes protokollet och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport
Ekonomin åir bra, totalt på konton finns 126 000I<r, av det avgår en skuld till
§rkan för böcker på 1200 kr.
Det iir sålt ca 20 USB- minnen med dödsannonser.
Föreningen har nu 178 betalande medlemmar
Catharina och Carin lämnar en uppftiljning av budgeten vid nästa styrelsemöte.

§ 6 Kyrkan 200 År. X'otoutställningen
Vi ska fråga om Biblioteket kan ftirvara sktirmarna frr fotoutställningen, och vi
beslutade att plocka fram den vid olika tillfiillen, om någon var intresserad.
Den har varit mycket uppskattad. Finns fortfarande uppstäld på biblioteket
tills vidare.
Catharina och Carin skall rätta till några årtal, som någon påpekat varit fel.

§ 7 Medlemsresa till Sikfors och museet.
Britt har pratat med Stenvalls och vi tir viilkolnmen, hon ska undersöka vilken
dag som passar biist. Förslag var söndag den29 sept. om det passar Stenvalls.
Gun skickar ut inbjudan till medlemmarna.
Inger Boström undersöker möjligheten att hyra buss. Föreningen bjuder på

resan och på fika.



§ 8 X'örfrågan om intresse fiir gamla saker i Korsträsk
Kjell Tegnelund undrar om vi har någon idd ang. gamla saker som en man fiån
Sveg vill skåinka. Tomas G. undersöker möjligheten. Åke fiireslog att PT gör ett
reportage om denna samling. Återkommer senare i denna fråga.

§ 9 Ge ut hantverkshäften och §rkstugorna på USB.
Britt har pratat med Ragnar Nilsson och Leif Lindgren om tillstånd aff scanna av
hantverkshiiftena och häften om kyrkstugorna, och lägga in på USB minnen, ftir
att kunna sälja. Carin och Catharina tar fram en blankett ftir tillstånd.
Ärendet bordlades ftir utredning.

§ l0 Resa till Landsarkivet i Härnösand
Carin undrade om någon ville åka till Håirnösand, det fanns inget intresse.

§ 11 Inrapporterade arrangemang till ABF'.
Carin tråiffar Kerstin på ABF ft)r att söka bidrag, fiir abonnemanget på
Arkiv Digital.

§ 12 Höstens kurser
Nyhirjarkurs i slåiktforskning startar tisdagl0 september, det blir 6 deltagare och
6 veckor. Direkt efter den börjar Disgenkursen med samma upplägg.

§13 Övriga frågor
Carin tar reda på om AD och Svar har lämpligt abonnemang till de bEirbara
datorerna.
Hållsocentralen har stiidat i gamla arkiv och frägat Britt, om vi vi1l ha bilder på
garnla låikare som tjåinstgiort, samt barnmorskekort.
Gwr upplyste om att Byabladet skall komma ut i sept. och december. Hon ålr

tacksam om hon kan få lite tips på material.

§14 Nästa styrelsemöte
Det beslutades att niista styrelsemöte blir mandag 23 september.
Öppet hus startar 2 september.

§ 15 Avslutning
Carin avslutade mötet
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Britt Norman
Justerare


