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Tid 26nov 2012 kl 18.30
Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Närvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, , Åke Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Öberg, och
Kerstin Strömgren.
Valberedningen: Tore Lundgren, Helena Stenberg
Revisorer: PO Persson och Runo Bergqvist

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkommen och forklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justerare.
Till justerare valdes Ann-Sofie Öberg

§ 3 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes

§ 4 Föregående protokoll
Gun meddelade att hon fortfarande inte lyckas få tag på Peter Pettersson

som skulle recensera boken som hon skickat. Hon gör nya ft)rsök.

Tomas och Catharina, som fått i uppdrag att att samla ihop till en bildvisning
inft)r kykans jubileum, fortsätter sin planering och val av bilder.
Vi ska ft)rsöka låna en kyrkstuga för detta, och undersöka när det passar

§ 5 Rapporter
a) Carin hade gjort en sammanställnig om kursen på Medlefors folkhögskola,
där även Gun deltog. Mycket givande, där de fick lära sig hur viktigt det är att
bl.a.värna om sina medlemmar, så de kommer till traffama.
Intemet är ett hot mot detta, då man idag kan sitta hemma och leta i

kyrkböckerna.

b) Laverfilmen skall visas för SPF den 28lll av Britt och Gun.
Vistträsk vill ha en visning till efter jul, eftersom dom hade fullt hus f<irra
gången.

c) Gun och Catharina har varit på Ugglan på bildvisning, men det var inte så

många som kunde delta.

d) Olof Skoglund undrade om vi ville ha ett föredrag om " tiden". Han hade haft
det i Luleå, och det var stort intresse. Beslutades att ev. vid årsmötet anlita
honom.
Visitkort och bilder skall vi fortfarande spara, som scannas in i mån av tid.



§ 6 Cirkelverksamheten
Carin redovisar om pågaende cirkel i Disgen, drir det 2ir l0 deltagare,som träffats
4 ggr. Hon har konstaterat att det iir ftir många, det bör vara ca. 6 st och 6 träffar.
Till nästa cirkel kommer hon göra om studiematerialet så det handlar om byar i
Norrbotten. Cirkeln går ut pä att bl.a. låira sig mer om kartfunli:tionen som finns i
Disgen.

§ 7 Gravstensinventeringen
Roland har fotograferat alTa stenar som finns i allmänna fälten, och vi har delat
upp dem i gruppen, som lägger in dem under vintern. Då är gamla kyrkogården
så gott som klar. Det blir nog lite justeringar till våren, på bilder som inte vi
tycker åir bra. Vi har nu lagt in207l personer.

§ 8 Valberedningen
Tore redogjorde vilka som sagt ifrån sig i styrelsen. Ulta Drejby, Ivan Åkerlund,
PO Persson samt ordf. Vice ordftirande tar inte på sig rollen som ny
ordft)rande. Åke ftireslog att vi ska hjälpa valberedningen att hitta ersättare.
Tills vidare bordlades frågan.

§ 9 Ekonomifrågor
a) Gun redovisade kassan då Catharina inte var närvarande. Kassan åir fortsatt
god, och vi har åter igen fitt flera nya medlemmar.

b) En eldosa har installerats i Hörnan, så vi kan koppla upp flera datorer.
En utgift på ca 3000:- ex.moms + arbete.

c) Styrelsen beslutade att gamla CD-skivor läggs ut, och den som vill, får ta.

Nya döboken säljs till medlemmar ftlr reduserat pris, som är 460 kr.
(Julklappstips)
Skivan Selets bruk är inköpt och finns i grottan.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Det beslutades att nästa styrelsemöte blir den 2I jan.2013 Kl.18.30

§ 11 Övriga fnågor.
En inbjudan till cirkelledarträffhar kommit in fran ABF.

Det har glädjande nog kommit in mycket material till Byabladet.

Runo Bergqvist berättade om ett häfte från Vistträsk som var så bra, det skulle
Kerstin Strömgren ftirsöka fä tag pä.

Routern som finns i Grottan stör bibliotekets nät, och maste åtgiirdas.



§12

Åke ordnar med en affisch: boken som julklappstips.

Öppet hus startar igen mån 28 jan.2013

Avslutning
Vi avslutade mötet med smörgåstårta ftjr att fira det jättejobb som gruppen
" gravsten - inventeringen" lagt ner.
Gun önskar alla en God Jul och Gott Nytt fu


