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Ndrvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åkc Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Öberg

Inger Boström och Siv Östman.

Mötets öppnande
Ordforanden öppnade mötet och hölsade allavälkammen.

Val av justerara
Mötet valde Siv Östman till justerare.

Godhönnande av dagordning
F öre s la ge n da gordnin g go dfuinde s.

Föregående protokoll
Carin ldste uppforegående protokoll som lades till handlingarna.

Ehonomirapport
Soldo idag ör 129,487 lcronor men av det avgår ej betaldafofuuror till SVAR,
Sveriges Skilaforskarftrbund och kyrkan, på 5,502 b.
Antol medlemmar är idag 182 st.

Kyrkan 200 ån Fotokulender
Besöknre som sett vårfotoutstöllning har önskcmål om enfortstittning
på bilderna. Catharina och Carin har undersöfu om kostnader att göra en
lralender. Ertersom detfinns pengar hvarfrån kyrlqrojeHet tir det bra idö.
Horfttt en del priser, men skall aven begårafrån orten. Frågan bordladesfi)r
vidare utredning.
De som jobbat medfotoutstdllningenJår völja ut bilderna.

Medlemsresa till Sikforc och mtneel
Granbergs Buss har lovat köra oss, samt hålla med kaffe. Fil@brödfirvi löpa
sjcilva. Britt ordnar det. Det tir 2l som anmtilt sig till reson.

Förfrågan om gamla saher i Korslrösk.
Tomas har ringtflera gånger men/är inte tag på denna man, men hanfortstitter
i forhoppning på svar.

Ge ut hantverhshdlten och lcyrkstugorna på USB.
Det tir Hart med överenskommelsenfor kyrkstugorna, menvivtintar på
t i ll s t ån d for hantv er ks fuifi e n a.
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Bokinköp.
Gun hade påfiirslag attforeningen skulle löpa in boken Postadress Altersbruk
Styrel sen godlainde detta.

Möss till dalorerna
Det lrom önslcemål om att inköpa möss till de nya datorerna. Beslutades att
Carin ordnar det.

Budget upplöljning
Carinpresenterade uppfoljningen w budgetenfir 2013. Till och med september
harvi kastnaderpå 44,100 fu mot budgeterat 45,500 bfo, hela året.
Motsvaronde på intöHssidan dr52,600 fu mot budgeterat 52,500 kr.
Prognos for helåret 201i blir kostnader på ca 61,600 b och intäkter på ca
59,200 lv, alltså ett litet underskott på 2,400 b.
Yi har i år köpt in två nya datorer som vi beslutat sbiva av på 24 månader
villret ger oss en kostnad detto år på 7000 kr, vilket ger detta underskott

Roppon från gravslensinventeringsgr upp en.
Ann-Sofie bertittade attforberedelserna på områden som skall irwenteras rir
klaro fi)r att ldggas in på datorn. Det har alla i gruppen sett som ett vinterjobb.

ÖvrgaTrågor
Gun och Britt hqr varit på ltikarstation ochfittfino portrött av gamla kikare
som tjtinst§ort i Ålvsbyn. Barnmorskeprotokollen somvi slatlle/å, latnde inte
hittas. Troligen har det packats ner vid röjningen.

$iell Tegnelund ska åska nya stolar tillforskarhörnan, de somfinns hvar tir
mycket slitna.

Nösta stltrelsemöte
Ndsta möte blir den 2l ohober.

Avsluning
Carin avslutade mötet
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Carin Blom


