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Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Niirvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Inger Torgersson,

Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Oberg, Kerstin
Strömgren, Catharina Berggren, Håkan Nygren samt Tore Lundgren och
Hel ena St e nb er g fr ån v al b er e dningen.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hc;lsade alla vdlkommen.

§ 2 Val av justerare.
Matet valde Kerstin Strömgren till justerare.

§ -, Godkiinnande av dagordning
F ör e sl age n dagor dning go dldnde s.

§ 4 Föregående protokoll
Carin laste uppfAregående protokoll, som lades till handlingarna.
Åke undrade vad som hant ang. Roll-upen som ska bestrillas.

Catharina talade om att det dr på gång, men vdntar tills vi får
ny hemsida, och dcirmed ny webbadress.

§ 5 Ekonomirapport och budgetappfölining.
Catharina redo§orde Jör ekonomin, som ör mycket god. Den budget som rir
lagd har utrymme fr)r kostnadenfar ny hemsida. Utfallet i jdmförelse med
budget ser bra ut.

Antalet medlemmar cir 177 st.

§ 6 Program mmvid Medlemsmötet.
Mötet bArjar med Helena Karlströmfrån Norrbottens Minne, som bercittar
om deras verksamhet, sen blir detfikn och lottförsdljning ca 30 min.

Carin beröttar sedan om DNA-forskning. Efter det blir det lottdragning och
avslutning.

§ 7 Rapport om Fotokalendern.
Tomas kontaktar tryckeriet för att höra om kalendrarna ör klara
Det beslutades att ett pris på 100 lcr. per kalender var ett bra pris.



§8 Rapport om arbete med ny Hemsida.
Carin redo§orde vad som hcint med hemsidan. Vi har fått in tre offerter
en av dessa går direh bort (för högt pris).
De två som cir kvar ligger ganska lika i kostnader. Nils Nilsson Alvsbyn, med

företaget iShare AB, har besökt oss och visat vad han kan erbjuda. Onsdag
28/10 kommer Paul Kyllerman och presenterar sig, och sitt foretag
RAWDesigns från Piteå. Håknn har kollat upp dessaforetag lite och tycker de
dr ganska lil<vcirdiga. Efter besöket redovisar gruppenför styrelsen som/år
ta ett beslut.

Inköp av diverse saker plus annonset.
Vi har köpt några skyltstall, dar vi kan exponera det vi sdljer iJöreningen.
Vi beslutade att annonsera om vår verlcsamhet och öppettider.
Två har redan varit inne i Alvsbybladet, och två tiil kommer inftre jul.

övrigafrågor
Kerstin berdttade att Anders Oberg dr f(irdig med sitt material om Norra Byn.
Carin tar kontah med Anders, fAr m höra om vidare bearbetning.
Det kom ävenförslag om vi skn prova med att ha öppet i Hörnan endast en dag
i veckan men lite löngre, förslagsvis k|.16-19 på måndagar.

Niista styrekemöte och avslutning.
Nrista möte bli den I december, då i Anhariglokalen med avslutning
av sdsongen.
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Carin Blom
Ordf selcr.


