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ProtokoU fr§tn styrelsesaimnantrade 

Tid : 2011-10-24 k l . 18.30 
Plats: Forskarhoman, Biblioteket 
Narvarande: Gun Jonsson, UUa Drejby, Roland Sundberg, Ake Engman, Gerd Ohman, Tore 

Holmbom, Catharina Berggren, Tore Lundgren, Britt Norman och Ivan 
Akerlund 

§ 1 Motets oppnande 
Ordforanden oppnade motet och halsade valkommen. 

§ 2 Val av sekreterare ochjusterare 
Valdes Ivan Akerlund t i l l sekreterare och Roland Sundberg t i l l justerare 

§ 3 Godkannande av dagordning 
Godkandes foreslagen dagordning 

§ 4 Foregaende protokoU 
Genomgicks foregaende motes protokoU. Vidtagna atgarder redovisades. 
ProtokoUet lades t i l l handlingama. 

§ 5 Rapporter 
a. Alvsbyns Folkhogskola 

Gun och Britt rapporterade fran aktiviteten pa Folkhogskolan. 
Manga och engagerade och aktiva deltagare. Mycket bra teknisk 
utrustning. Diskuterades om Forskarforeningen skall ta betalt for 
den har insatsen. 
Beslut: Foreningen tar betalt. Kassoren skickar rakning t i l l 
folkhogskolan, 1000 kr. Rakningen stalls t i l l Monika Johansson pa 
skolan. 

b. Sveriges Slaktforskarforbund 
Gun informerar om 

• Forbundets halvarsbokslut 
• At t erbjudandet om samtryck av foreningstidningar tas tillbaka 
• Hemsideslosningar. Ytterligare information kommer fran forbundet 
• En enkat t i l l fbreningama. 
Beslut: Gun besvarar enkaten utifran de diskussioner som fordes v id 
presentationen 



Byabladet utdelningen 
Nastan alia byablad ar nu utdelade. 
Beslut: Fler utdelningsaltemativ ska upprattas. 

Gun efterlyser material t i l l Byabladet, inte bara i god t id utan kontinuerligt. 

Valberedningen, information 

Valberedningen som bestar av Tore Lundgren, Helena Stenberg och Lena 
Jonsson var inbjuden for att paborja sina uppgifter infor arsmotet. Helena och 
Lena var fbrhindrade att delta. Gun informerade om stadgama och vilka 
funktionarer i styrelsen som skall valjas. 
Beslut: Gun meddelar via e-posten vilka fimktionarer som skall valjas pa nytt, 
vilka som kvarstSr och for hur lang tid, och uppmanar valberedningen att pa 
borja sitt arbete. 
Arbetsordningen styrelsen 
a. Jourkvallama 
Britt och Catharina redovisade sitt forslag t i l l arbetsordning for "jourkvallama", 
mandagar och onsdagar. 
Beslut: Arbetsordningen kompletteras med uppgifter om besoksstatistik. 
Arbetsordningen anslas och mailas ut t i l l ansvariga for jourkvallama. 
V i ska verka for att fler personer utanfor styrelsen ocksa staller upp som vardar. 
b. Vem koUar och koper in? 
Beslut: En ansvarig utses for inkop av olika fomodenheter. Gun erbjod sig och 
valdes som ansvarig for inkop. 

Cirkelverksamheten, rapport, cirkelledararvode 
Gun och Britt rapporterar om pagaende cirklar. Korstrask Byaforening har 
bestallt en studiecirkel i slaktforskning som har boijat med flera intresserade 
deltagare. 
Gun meddelar att cirkeldeltagare och medlemmar ges tillfalle att anvanda 
"Ark iv Digi tal" under tio veckor for 150 kr. 
Beslut: Forskarforeningen ska ta betalt for sina insatser som studiecirkelledare. 
Britt och Catharina tar kontakt med studieforbvmden pa orten for att utreda vilka 
vil lkor som galler. Redovisas v id nasta mote. 

Rapport fran bokfbrsaljningen 
3300 kr har lamnats t i l l Catharina. Hon meddelar att ca 430 bocker nu ar salda. 
60 371,90 kr finns pa kontot. 
Beslut: Boken som julkappstips annonseras i Alvsbybladet 
Gun Undersoker om det ar mojligt att fa plats inne pa Konsimi for att salja 
boken dar pa skyltsondan. 

Ekonomifragor 
a. Kassoren rapporterar 
Pa bankgirot fmns idag 42 975,64 kr. Arets resultat till dags dato ar 10 237 kr. 
b. Nya medlemmar 
Antalet medlemmar ar 158, varav nio betalat efter 1/7.1 medlemsavgifter har 
influtit 23700 kr. 
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c. InkOp program/bocker/CD 
Gun informerade om erbjudande fran Ancestry. 
Diskuteras vilka program vara datorer skall laddas med. 
Beslut: Foreningen koper "SVAR" for tva datorer 
Datorema laddas med de program v i har. 
A w a k t a med inkOp av "Ancestry" 
CD:n "Piteportratt" kops in 
Gun kontaktar lantmateriet och undersoker vilka mojligheter det finns att ladda 
ner deras historiska kartor (aktuellt just nu ar Grubban och Salberg) 
Britt undersoker motsvarande i "SVAR" 

§ 1 2 Nasta styrelsemote 

28 november 2011 k l . 18.30 i Forskarhoman 

§ 13 Ovrigafragor 

§ 14 Avslutning 

6 

Roland Sundberg 
Justerare 


