
ProtokoU fran styrelsesammantrade 

Tid: 2012-03-26 
Plats: Forskarhoman, biblioteket 
Narvarande: Gun Jonsson, Britt Norman, Carin Blom, Ivan Akerlund, Tomas 

Granstrom, Roland Sundberg, Ake Engman, Ulla Drejby, Catharina Berggren 
Kerstin Stromgren, Inger Torgersson, Aim-Sofie Oberg. 

§ 1 Motets oppnande 
Ordforande Gun Jonsson oppnade motet och halsade alia valkommna. 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 
Till att skriva dagens protokoll utsags Inger Torgersson och ti l l justerare Catharina 
Berggren. 

§ 3 Dagordning 
Foreliggande dagordning godkandes. 

§ 4 Information nya styrelsen. 
En presentation av st>'relsen, dar var och en presenterade sig och berattade lite om 
sig sjalv. 

§ 5 Fran foregaende protokoll 
Konferensen "Rakare spar till Norrbottens lokalhistoria" 
i Lulea den 24 mars blev uppskjuten t i l l hosten, orsak for fa deltagare 

§ 6 Rapporter 
Gun och Britt berattade om aldreveckan som var den 15/2 dar dom hade bildvisning 
samt att Ake Engman hoU ett foredrag pa pitemal, vilket var mycket uppskattat. 
Den 13 mars var det bildvisning av Britt och Gun pa Forsamlingsgarden. 

Gun och Carin berattade om hur trevlig och givande kursen var, som Dis Nord hade 
Lulea den 24-25 mars. Kursen omfattar kartor i Disigenprogrammet. 
Dom kommer att visa oss, hur anvandbart detta program ar, den 11 april kl . 15.00 

En prislista fran Rotters bokhandel fmns i grottan 

§ 7 Kallelse till mote 
Ett mote skall hallas den 27 mars ang. Biblioteket/ Forum, och en arbetsgrupp ar 
utsedd for detta. 
Representant fran Forskarforeningen ar Ake Engman. 
Dom skall ga igenom lokalerna pa bada stallema och forsoka komma till en losning 
Samverkan mellan forskarforeningen och biblioteket ar vardefullt. 
Missnoje om flytt av biblioteket ar stort. 



§ 8 

§ 9 

§10 

§11 

§12 

§13 

Studiecirklar 
Det ar manga som besoker forskarhoman, och det beslutades att vi skall aimonsera 
om kurser i slaktforskning, tor att se om intresse finns. Catharina satter ihop en 
annons som satts in i Annonsbladet och pa hemsidan. 

Gravstensinventering 

Ann-Sofie undersoker hur det ska ga till och om det finns nagot intresse. 

Kassoren rappoterar 
Catharina upplyste om att nu firms endast ett BG- konto. 
Foreningen har god ekonomi, och det beslutades att Gun och Carin skall fa ersattning 
for sina utlagg for kursen i Lulea. 
Placeringskonto ar 113 124,22 kr (varav bokprojektet 73.124,22) 
Foreningskonto ar 23 252.64 kr 
Nastan alia medlemsavgifter har kommit in. 
Nasta styrelsemote 
Nasta mote beslutades til l mandag 23 april. 

Ovriga fragor 
Sune Nilsson har lamnat in nagra handlingar fran Abo universitet 
angaende Knut Lundmarks efterlamnade papper. 
V i ska ga igenom det och se om v i ska skicka det vidare eller behalla 
det i Alvsbyn. 

Avslutning 
Gun tackade for visat intresse och avslutade motet. 

Ordf. Sekr. 

Catharina Berggren 
Justerare 


