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F or s lrnrhörnan, Bibl i ote ket

Nåmarande: Britt Norman, GunJonsson, Catharina Berggren, Åke Engman,
Inger Torgersson, Carin Blom, Roland Sundberg, Ann-SoJie Oberg, Inger
Boström och Siv Östman.

Mötets öppnande
OrdJöranden öppnbde mötet och hrilsade allavtilkammen.

Val at justerure.
Mötet valde Catharina Berggren till justerare.

Godkönnande av dagordning
Föreslagen dagordning godkrindes.

Föregående protokoll
Cwin lxte uppfi;regående protolall som lades till handlingarna.
Vi noterade ottvilAfi nya sköna stolar.

Ekonomhapport
Saldo idag dr 118 685 lqonor.
Antal medlemmar tir idag 182 st.

Avrapp ortering Foto halender
Ålvsby -Tryckframstdllerl00 st sotnvi bestöllt, och de kommer att levereras
i början w november. Boffitandeln har lovat stilja dem, med en liten cmons.

Avrapportering "gamla saker i Kontrösk".
Tomas har tån kantaW med denns man i Korstrtisk, men han hw inte tör qvsiW

att varlren stilja eller ge bort något av dessa gamla saker. Det hade blivit ett litet
missförstånd. Årendet ltiggs er.

Hur har kursen gått
Carinberitttade att kursen i sltiWforsbtW tir mt ortslutad, och att den har varit
bra. Inger Boström lrur vuit till stor hjtilp som bisittare. Kursen har inbringat
3A00 bonor i hrsavgifier, och nå nya medlemmar.

Vad gat ABF
ABF har lovot ett bidrag på 3000 btör prenumercttionen på AD-Online

Ny vice ordfirandc nästa år
Britt vill avgå, och att vi börjar ttinka på en ny vice ordfi)randc.
Frågan bordlades till vidare.
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§// Inhöp av whiteboailstöll och shrivare.
Carin vill ha en whiteboardtavla med bladderstöll till sin htrsverksamhet. Hon
Jår ov styrelsenfria hdnder till detta inköp.
Inger T och CarinJår i uppdrag att kalla priser och utfi)rande på laserslvivare
iftirg, vad somfinns på marknaden.

övrigafrågor
a) En ny routerJinns nu i grottan, sorn inte stör bibliotekets WiFi ntit.

Den gamla som tir felfri, Jörsöker vi srilja på blocket.

b) Carin har sffickat in en ansökan om htlturstipendium till lannmunen.

c) Listornafrån lcyrkan, som grartensgruppen vtintar på, hakar upp sig på
något datafel som ör under utredning. Listorna kommer såfort problemet dr
last.

d) Carin har forskat om rnöjligheten till en ny hemsida. Den som vi har idag
lvånglar jtittemyckct och tir jobbig att arbeta med. Den hor många besökme,
mellan 2-i000 varje månad. Har lantahat skiffirskorfi)reningen, och kan
ev. Jå tillgång till en webbplats dcir.

e) Gun har ta§t emot dohtmentfrån Vidsel, som sparasfir vidare behondling.

Nösta styrelsemöte
Nrista möte blir den 25 november i anhorigloknlen.

Avslutning
Carin ovslutade mötet
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Catharina Berggren
Justerare


