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Tid 2014-01-20 kl 18.30
Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Niirvorande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Rolqnd Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Oberg

och Siv Ostman.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hdlsade alla vcilhtmmen.

§ 2 Val av justerare,
Mötet valde Ann-Sofie Oberg till justerare.

§ -7 Godkiinnande av dagordning
För e s I agen da gor dning go dl«inde s.

§ 4 Föregående protokoll
Ingerkiste upp foregående protofutll som lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport
Saldo den 3l/12 varL25,435 lconor, av det avgår obetaldafahuror på
ca 1,200 kronor. Totalt finns det I24,235 lvonor.

Antal medlemmar cir idag 183 st.

Det finns 597 böcker kvar till försdljning.

§ 6 Äldreveckan
Går av stapeln vecka 7 i biblioteket, dcir vi medverkar på onsdagen l2 feb.
kL.14,00. Det beslutades att Carin visar Laverfilmen på "Torget" i biblioteket.
Kursen som skall vara på tisdag den veckan, skjuts upp en veckn p.g.a att det cir
mycket folk i rörelse på biblioteket.

§ 7 Byabladet
Gun jobbarforfullt med bladet, vill grirna ha litef1rslag.

§ 8 Förslag till Jourlistaför vårterminen
Carin har §ort en ny lista, som alla godldnde

§ 9 Utskick kallelse till årsmötet.
Det beslutades att årsmötet blir den l0 mars och kqllelsen samt inbet.kort
bifogas med Byabladet vecka 8. Ann-Sofie ordnar med det.

§ 10 Underhållning /Föredrag vid årsmötet.
En farslag var att höra med Christer Oberg Altervattnet om han dr intresserad
av att bercitta om sin bok, "Historia om byn Pite-Altervattnet i Alvsbyn". Carin
tar kontah med honom.
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§12

§1J

Förslag på kandidater somvalberedningen kan jobba med.
Vi diskuterade olikaförslog, ochfickfram några namn som
Carin skickar till Tore.

Vice ordförondeposten
Åke Engman tillfrågades, hanvar inte ovitlig.

Övrigafrågor
Föreningstrciffen som cir den I0februari avstår vi ifrån, men Carin tar upp
med Kjell Tegnelund, önskcmål om ev. byte av rum, så "Grottan" knn göras lite
större.
Dis Nord vill kigga ett medlemsmöte den l5 feb. Gun ger dem svar att det cir
ok.

Britt vill vi ska titta på den hemsida, dcir dom sdljer olikn CD-skivor. Vi ska
kolla vad vi har först, tar stdllning vid ncista möte.

Tomas och Gun redogiorde ft;r arbetet med Han$erkshafierna I och 2 samt
om Kyrlrstugorna, som skall laggas på ett USB.

Carin bestciller 50 st. nya USB-minnen med tryckJbr rindamålet.
Det beslutades att vi skulle ta 200 lcronor/st. Gun scitter in en blcinkare i
Byabladet

Niista styrelsemöte
Nösta möte blir den l0 februari.

Avslutning
Carin avslutade mötet
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