
Alvsbyns Forskarforening 'r^lC^'^' 

AfvsByns 

ProtokoU fran styrelsesammantrade Tors^arfdrening 
ivunv. 6yn.panatet.se 

Tid: 2012-02-06 kl 18.30 
Plats: Biblioteket, Forskarhoman 
Narvarande: Gun Jonsson, Ake Engman, Tore Holmbom, Britt Norman, 

Catharina Berggren, Roland Sundberg, Tomas Granstrom, 
Gerd Ohman samt fran valberedningen Helena Stenberg. 
Gast: Ann-Sofi Oberg 

§ 1. Motets oppnande 
Ordforande Gun Jonsson forklarar motet oppnat. 

§ 2. Val av sekreterare och juste rare 
Till sekreterare for motet utses Gerd Ohman och til l justerare Tore Holmbom. 

§ 3. Dagordning 
Foreliggande dagordning godkanns. 

§ 4. Foregaende protokoU 
Protokollet fran foregaende styrelsemote foredras. 
Motet beslutar 
att iagga protokollet t i l l handlingama. 

§ 5. Rapporter 
a) DlS-Nord forsoker fa Slaktforskarforbundets studieledarutbildning forlagd t i l l Lulea. 

Enligt Forbundet kan detta bli mojligt om tillrackligt manga ar intresserade. 
b) Inbjudan fran Fritids- och Kultumamnden att onsdagen den 8 februari kl 18.30 redo visa 

foreningens verksamhet. 
c) Ingen har anmalt intresse att delta i regionaltraffen med slaktforskarforeningama i 

norrlanen den 24-25 mars i Ramsele konferens- och forskarcentrum. Rapport om traffen 
lamnades vid forra styrelsesammantradet. 

d) Aldrevecka i kommunen vecka 7 
e) Slaktforskningens dag 17 mars. 
Motet beslutar 
att anmala intresse for studieledarutbildning i Lulea, 4-5 deltagare 
att Gun och Ake representerar foreningen den 8 februari 
att under aldreveckan skall Ake pa onsdag den 15 februari kl 11.00 beratta om bl.a. Grubban 
och Kalsberg och kl 14.00 skall foreningen visa bildspel. Information skall ges pa hemsidan. 
att inte anordna nagra aktiviteter under Slaktforskningens dag 17 mars 
att i ovrigt lagga rapportema ti l l handlingama. 

§ 6. Infor arsmotet den 5 mars 
Fragor infor arsmotet diskuteras och forslaget t i l l Verksamhetsberattelse redovisas. Lokalen 
ar bokad och klar, Fluxen, mandagen den 5 mars kl. 18.00. Kallelse t i l l arsmotet med 
inbetalningskort for medlemsavgiften 2012 kommer att skickas ut. 
Motet beslutar 
att verksamhetsberattelsen i enkelsidigt format skall finnas tillganglig i forskargrottan den 
20 februari 
att i kallelsen ti l l arsmotet ange att vi for att kunna bestalla smorgas och kaffe vill ha in en 
anmalan om deltagande senast tisdag den 28 februari 
att filmen om Laver skall visas efter arsmotet 



§7 . 

§8 . 

§9 . 

§10. 

§ 1 1 . 

Medlemsavgift for ar 2013 
Motet foreslar arsmotet besluta 
att medlemsavgiften for 2013 skall vara oforandrad, 150:- kronor per ar och 50:- kronor per 
ar for ungdomar t o m 25 ar. 

Bya-bladet 
Gun rapporterar att Bya-blad nr 5 ar under utarbetande men att fortfarande behovs material 
for komplettering. 
Motet beslutar 
att lagga rapporten med godkannande til l handlingama samt 
att uppmana alia i styrelsen att t i l l Gun lamna synpunkter och komplettering av innehall i 
Bya-bladet 

Nasta styrelsemote 
Motet beslutar 

att nasta styrelsemote skall hallas mandagen den 26 mars kl 18.30 i Forskarhoman 

Ovriga fragor 
Tomas meddelar att han har fatt tag pa en begagnad dator, som kan bytas ut mot nagon aldre 
dator i Forskarhoman. 
Avslutning 
Ordforanden forklarar motet avslutat. 

Gerd Ohman 
sekr ordf. 

Justeras: 

Tore Holmbom 


