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P rotokol I från styrelsesam m anträde

Tid 2l jarurari 2013 kl 18.30
Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Närvarande: Gun Jonsson, Åke nngman, Inger Torgersson, Carin Blom,
Roland Sundberg, och Ann-Sofie Öberg.
Valberedningen: Tore Lundgren, Helena Stenberg

§ I Mötets öppnande
Ordforanden hälsade alla välkomna och ftirklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare.
Till justerare valdes Roland Sundberg

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 4 Föregående protokoll
Gun meddelade att hon fortfarande inte lyckas ffi tag på Peter Pettersson
Som skulle recensera boken som hon skickat. Vi ger upp och awaktar
om det kommer något i ftirbundets tidning " Släkthistoriskt Forum "

§ 5 Program fiir Kyrkan 200 år
Helgen 27-28juli har vi en fotoutställning i Runar Hortlunds §rkstuga som vi
fäu låna ftir detta tindamål. För övriga aktiviteter från forskarftireningen under
året, behöver vi veta hur kyrkans planeringsplan ser ut.
Ann-Sofie tar kontakt med Per Nilsson.

§ 6 Verksamhetsberättelsen
Vi gick igenom och godkiinde den, efter lite justeringar.
Gun skulle genomfiira justeringarna.

§ 7 Byabladet nr 7
Vi läste igenom ett korrektur som Gun hade gjort, diir vi såg att detta blad blir
mycket intressant att läsa. Vi beslutade göra lite justeringar, större text bl.a.
Byabladet och inbjudan till årsmöte samt inbetalningskort måste skickas ut
senast 15 feb. till de som inte har muladresser.
Ann-Sofie undersöker hur man lättast kan skriva adresser från medlemslistan till
inbetalningskorten via datorn.

§ 8 Inbjudningar
Det har kommit inbjudan att i samarbete med ABF deltaga på Aldre och
handikappveckan den 11-17 februari. Det beslutades att vi skulle visa en film,
torsdag 1412kL.13.00 i "bibblan" om utvandring till Brasilien, den tar ca 1 tim.

Dis Nord kommer den 3 februari, till Skellefteå på en foreläsning.
Ingen hade möjlighet att aka dit.



§e

Kyrkans fiirsamlingsgård har genom Yvonne Nordqvist visat intresse ftir att vi
ska visa Laverfilmen diir den 5 februari mellan kl. 13-15

Anhörigträffen som fått ny lokal på Fluxen, önskar att vi visar Laverfilmen
kI.14 den 10 april.

Valberedningen
Valberedningens sammankallande Tore redogjorde över deras arbete att finna
ersättare till de vakanta platserna i styrelsen. De fortsäuer med sitt uppdrag.

Ekonomifrågor
Gun redovisade kassan då Catharina inte var niirvarande. Kassan iir fortsatt
god, och vi har åter igen fätt nya medlemmar. Vi har fätt in en del pengar
under aret, från §rkan och ftir kursverksamheter. Catharina fär liimna en
utftirligare rapport vid nästa möte.

Åke Engman redovisade över bokprojektet. Det beställdes 1120 st. Det iir
tillsammans med gåvor sålts under året 503 böcker, kvar att sälja iir 617 böcker.

Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte blir den 4 februari 2013 KI.18.30

Övriga frågor.
Carin informerade, att om vi rapporterar till ABF, vilka som kommer till
träffama måndagar och onsdagar så fär de stadsbidrag, som även vi fär del av.

Avslutning
Gun avslutade mötet.
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