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Tid 2014-0s-27 kl 18.30

Plats Anharighetslokalen

Nrirvarande: Britt Norman, Åke Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Kerstin Strömgren

Hålran Nygren, Catharina Berggren

§ 1 Mötets öppnande
Ordfaranden öppnade mötet och hdlsade alla vrilkommen.

§ 2 Val av justerare.
Mötet valde Britt Norman till justerare.

§ -3 Godkiinnande av dagordning
För e s I age n da gor dning go dldnde s.

§ 4 Föregående protokoll
Carin laste upp faregående protokoll som lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport
Catharina redogjorde för ekonomin, som dr mycket god.

Antalet medlemmarför ndrvarande dr l93st

§ 6 Rapportfrån arh. gruppfi)r ny hemsida.
Carin rapporterade om vad som hant vidfarstu trciffen.(se bif. bilaga)

§ 7 Eventuell medlemsresa till hösten
Förslag till medlemsresa i höst var Sandtrask eller Galliiaur.
Overvc)gande tyche Gallijaur var intressant. Inger tar reda på möjlighet, och

kostnader. Ett tips, Googla på Gallijaur.
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Eu fotokalender Jör 20 I 5
Mötet beslutade att en kalenderfi)r 2015 sla göras. Tomas undersökcr olikn
alternativ och kostnader. Det blir 200 st. den hm gången efiersom de tog snabbt
slutfiir i år.

Rapport om Fia Kaarle/Engelmarks bilder.
Tomas tar lrontakt med Bo Hedmanfi)r att fi Harhet i vad vi /är göra, och inte
göra med bilderna. Ett slcrffiigt dohtment, att vifir anvdnda bilderna ciyen sen
de ltimnats till Norrbottens Museum shtlle varavtirdefullt.

öwigafrågor.
Några övriga frågor fanns inte.

Nösta sgtrelsemöte
Ntista möte blir den 25 augusti kl. 18.30

Avslutning
Carin qvslutade mötet, sen intogs smörgåstårta, kaffe och en god kaka som
Carin bakat.

§ tr
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sekr.

Britt Norman
Justerare



201.4-05-27

Rapport från första träffen med arbetsgruppen för en ny hernsida

Vi har identifierat ett antal delar av hemsidan som vi tänker beta av allt eftersom.

1.. Utseende

2. Funktioner

3. Administration

4. Service och support

5. Säkerhet

6. Namnbyte

7. Träffar på Goqles

Vi började med utseende. Där harTomas hittat Kullabygdens hemsida som vitittade på och tyckte

om. Den är enkel och liknar vår fast renare.

Vi beslöt att ta kontakt med Kullabygdens och ta reda på lite mer.

Nästa träff för arbetsgruppen blir i slutet på augusti.


