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2013-04-15 kl 18.30
Forskarhöman, Biblioteket

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

Mötets öppnande
Ordftiranden öppnade mötet och hiilsade välkommen.

Val av justerare.
Gun Jonsson utsågs till justerare.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkåindes

Föregående protokoll
Carin gick igenom ftiregående protokoll, som godkålndes

och lades till handlingarna.

Ekonomirapport
Cathainatalade om att det fanns drygt 153 000:- i kassan, med ca 1l 000:-
i kommande utgifter. Medlemsantalet åir nu 192 st.
Det beslutades att Catharina tar fram låimplig text och Ann-Sofie adresser ftir
att skicka ut påminnelse om medlemsavgiften.

Samarbetet med ABF om kulturarrangemang.
Förslag att vi skulle rilkna våra träffar som cirklar nedröstades, dåiremot
kan olika kulturarrangemang godkåinnas.

Rapport från §rkan 200 År.
Tomas visade näga fina bilder han tagit fram fiir utståillningen. Han beståiller
överenskomna bilder från Crimson. Nåir vi fätt dessa bilder samlar han ihop till
en tråiff, ftir att montera bilderna.

Inköpta cd-skivor och upphovsrätten.
Det beslutades att de som arbetar med något projekt, och iir i behov av CD-
register får dessa av fiireningen

F'örslag på budgetuppftiljning tre gånger per år.
Det beslutades att det räcker med uppdatering en gång per år.
Catharina och Carin gör en uppfiiljning till höstmötet
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Inköpet av datorer, rapport.
Det åir beståillt 2binbara datorer med Windows 7 och officepaketet
(studentversionen).

Hänt sen sist.
Carin berättade att problemet med bredbandet via kommunen åir löst. Hon har
även ffitt en inbjudan från Disgen, att gä en kurs i Umeå som utbildare.
Vi har börjat stiida lite i Grottan och ftirrådet. Ann-Sofie fortsätter med jobbet av
dödsannonser som kommer attläggas in på USB-minnen. Åke berättade att
filmen om Laver som visades i Granträsk, drog fullt hus, ca 60 personer och
Carin och Inger T. åker till Vidsel som star i tur ftir filmvisning.

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte och utbildning ftir styrelsemedlemmar som Carin ska ha, slås ihop
den20 maj kl 17.00. Vi håller till i Anhöriglokalen på Fluxen, och avslutar med
middag.

Övriga frågor
Gun jobbar med Byabladet och visade ett utkast av det.
Catharina övertar nyckeln till Grottan och ftirrådet fran Gun.
Det bestiimdes också att Ann-Sofie fick köpa in en extem hårddisk
ftir aff skydda dödsannonserna hon lagt in. Hårddisken skall ftirvaras i
plåtskåpet.

Avslutning
Carin avslutade mötet
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