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Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Niirvarande:, Gun Jonsson, Åke Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Oberg

Håkan Nygren, Catharina Berggren och Siv Ostman.

§ 1 Mötets öppnande
Ordforanden öppnade mötet och halsade alla vcilkommen.

§ 2 Val av justerare.
Mötet valde Roland Sundberg till justerare.

§ -3 Godktinnunde av dagordning
För e sl agen dagor dning go dldnde s.

§ 4 Föregående protokoll
Carin laste upp foregående protokoll som lades till handlingqrna.

§ 5 Ekonomirapport
Saldo idag cir 139 038 lcronor, plus 4000 kronor som vi fick i
kulturstipendium.
Vi har nu 175 medlemmar som betalat och 18 obetalda samt
13 nya medlemmar, och vi cir idag 193 st.

§ 6 Rapport om Kulturstipendiet.
Åke bercittade om mottagandet av stipendiet. Carin och han var på plats i
kommunhuset, drir de fick motta en check på 4000 l<ronor, ett diplom samt
blommor. Diplomet hanger på vciggen i hörnan, far den som vill lcisa om den

fina utmdrkelsen vi fick Roland agerade fotograf och bilder kommer ldggas
ut på hemsidan. Detta srindes direh på webben.

§ 7 Arbetsgruppför ny hemsida.
Som vi tidigare sagt så måste vi byta ut vår hemsida. Det utsågs en grupp som
skall klura ut hur hemsidan ska se ut. Gruppen består av Britt, Carin, Inger,
Catharina, Tomas och Håkan.

§8 Vattenskadaigrottan.
Det blev inga skador på datorer och andra tillbehör, trots att vattnet rannfrån
taket. Carin och Britt var dit ochJlyttade papper, pdrmar och dylikt till
slcrubben. Grottan stdngdes ca I vecka så allt fick torka upp.



§e Inköp av böcker.
Tomas och Carin har /ått tag på en boh som innehåller roliga anekdoter och
slcrönor om Älvsbyn. Boken heter Fjöllbyfolk och r)r slcriven av Maria Rieck
Muller. Man kan googla på hennes namn, ochfinna mycket intressant ldsning.
Åven boken om Historia om byn Pite-Altervattnet i Älvsbyn slcriven av Christer
Oberg. Styrelsen beslutade att böckernas skulle köpas in.

Utställningen.
Tomas, Catharina, Ann-Sofie och Inger trriffas /ör att bestrimma vilkn bilder,
och hur de skn hangas upp på Hdlsocentralen.

Övrigafrågor.
a) Datorerna i grottan har fungerat dåligt, men vi avvahar denfrågan eftersom
bibliotekets uppkoppling har strulot.

b) Gun redogiorde vad som hant med de levnadsöden från Vidsel som vi fått
del av. Hon har satt ihop det till haften. Har inte fått klart med Bo Hedman cin.

c) Byabladet dr på gång, och kommer ut i mitten av maj.

d) Då vi fått en synskadad medlem, tar Gun kontah med Piteforskarna för
information om olika hjalpmedel.

Nösta styrelsemöte.
Nösta möte blir tisdag den 27 maj i Anhörighetsloknlen..

Avslutning
Carin avslutade mötet
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