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Niirvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Catharina Berggren

och Håknn Nygren

§ / Mötets öppnande
Ordfaranden öppnade mötet och halsade alla vdlkommen.

§ 2 Val av justerare.
Mötet valde Gun Jonsson till justerare.

§ -? Godktinnande av dagordning
F ör e s I a gen dagor dning go dldnde s.

§ 1 Föregående protokoll
Carin laste uppftregående protokoll som lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport
Catharina lcimnade en ekonomisk rapport, Föreningen har idag totalt
138 824 lcronor, och antalet medlemmar cirl89 st. Vi ser en ökad trend av
besökare i hörnan.
Föreningen har dvenfått skattebefrielse i 5 år.

§ 6 Kulturstipendiet
Carin bercittade att föreningen har fatt kulturstipendium på 4000 lronor, som

delas ut vid kommunstyrelsens möte den 28 april. Carin och Åke kommer att
vara nrirvarande samt Rolandftr att fotografera.

§ 7 Renskrifter
Gun har fått en del nedslcrivna levnadsödenfrån Vidsel, som vi skall renskriva,
hon ska ta reda på om vi knn göra haften av dem, som vi får sdlia.
Gun tar kontakt med Bo Hedmanfor mer info. Frågan bordlaggs till ncista

möte.

§ 8 Bildernafrånfotoutstiillningen
Det togs beslut om att nytillverka tre av bilderna till ett vrirde av 300 lcronor st.

De som arbetat med utstcillningenfår vcilja sig en varsin bild. Ovriga bilder
smyckar vi vciggen i hörnan med samt att vi kan hanga ut vid någon offentlig
miljö, t.ex. ltikarstation om det finns intresse.



§e Bilderfrån Hemsidan
Britt har fått forfrågan om att få köpa bilder från hemsidan. Det beslutades om
att vederbörandeJår kontakta bildens dgare, eller köpa skivan.

övrigafrågor
a) Datorerna i Grottanfungerar dåligt vid uppkoppling.
Tomas får titta på det.

b) Håkan ville veta mer om bildstorlek på bilder ndr de scqnnas.

de tog Tomas hand om och redogiorde.

c) Det beslutades att Roland skall provafotografera av de album med olikn
tidningsklipp som vi lånat av Birgit Nilsson.

Niists Styrelsemöte
Ncista möte blir den 28 april

Avslutning
Carin avslutade mötet
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