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Tid 2014-08-25 kt 18.30
Plats Forsknrhörnan, Biblioteket

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

Håknn Nygren, Catharina Berggren, Kerstin Strömgren och Siv Ostman.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hcilsade alla vrilkommen.

§ 2 Val avjusterare.
Mötet vqlde Catharina Berggren till justerare.

§ -, Godkännande av dagordning
F ör e s I age n dagor dnin g go dkande s.

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

§ 5 Ekonomirapport
Saldo idag dr l52,000lvonor
Antal medlemmar dr idag 177 s

§ 6 Rapportfrån Inger/ Carin om Gallejauruesan.
Då intresset för Gollejaur visade sig vara lågt, så slvinlades detta.
Vi ordnar något på hemmaplan i stdllet.

§ 7 Förslag till medlemsmöte i hös
Carin ji)reslog enforelasning i Fluxens matsal, dar vi bjuder medlemmarna på
fika, och icke medlemmar betalar 50 lcronor. Det finns lite olika alternativ.
(Jndersöker om vi kanfa hit Peter Sjölund, somforskat i Buredttens historia
med hjalp av DNA.
Alternativt någonfrån Minnernas Hus i Luleå som kan berritta lite om det.
Kjell Lundholm som slcrivit en hel del bAcker om Norubotten kanske ocl<så knn
vara intressant.

§ 8 Rapportfrån Tomos om Fotokalendern
Tomas har undersökt priser på olika hemsidor om att trycka knlendern.
Då prisskillnaden var marginell, beslutade styrelsen att vi bestriller dom av
Älvsby-Tryck . Tomas tar fram ltimpliga bilder till ndsta styrelsemöte i
september, som styrelsen tillsammans går igenom.

§ 9 Rapportfrån Tomas om Fia Kaarle/Engelmarks bilder.
Bo Hedman har gett ett muntligt löfte, att vifår anvrindo bilderna som vi vill,
lcravet var att både Fia och Amandas namn står somfotograf, ntir vi publicerar
bilderna.



§10

§11

§ 12

§ 1.'

§14

Tomas tar kontah med Museet i Luleåfar afi höra om Forskarföreningen kan
fortsdtta anvtindq bilderna efter att vi lcimnat över dem till Museet.

Beslut om Arkeologitriiff den 31 augusti.
Arkeologiskn undersökningar har gjorts langs vcigen Tvcirån-Siffirs. Två
personer från Norubottens museum, kommer till biblioteket och bertittar om
utgrdvningar som gjorts i sommar, samt visar en del fynd som hittats. Sen kan
den som vill, fi)lja med till platsen och titta på stenåldersboplatser.

Deltagande i Kulturkviill den 28 augustl
Föreningen striller upp och visar bildspel i ABF:s lokaler mellan l8-21 den
kvallen. Britt, Catharina och Carin ordnar det.

övrigafrågor.
a) Britt berrittade att det sålts 5 st. CD-skivor a 400:- st. avfilmen Rio de la
Plata. Filmen handlar om utvandringen till Brasilien.

b) Carin berdttade att hon och Gun varit till Medlefors 16-17 augusti.
Dis-Nordfirar l0-års jubileum. Föreltisare var bl.a. Peter Sjölund somforsknt
i Bureätten med hjAlp av DNA och Gunilla Wikström som berättade om vikten
av arkivering.

c)Byabladet kommer ut i slutet av september, och som vanligt vill Gun ha tips
och förslag till Byabladet.
Håkan överlcimnade ett hcifte till Gun, om enfamilj i Laver som hon skulle titta

på och ev. slcriva om.

Nösta sgtrelsemöte
Nrista möte blir den 29 september.

Avslutning
Carin avslutade mötet och Gun bjild på goda smörgåsar till kaffet.

Carin Blom
Ordf,

ng?r rorg@g/
sekr.


