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Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Niirvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Inger Torgersson,
Carin Blom, Roland Sundberg, Tomas Granström, Ann-Sofie Oberg, Catharina

Berggren, Håkan Nygren och Siv Ostman, samt revisorn Runo Bergkvist.

§ 1 Mötets öppnande
Ordfaranden öppnade mötet och hrilsade alla vdlfu)mmen.

§ 2 Val av justerare.
Mötet valde Siw Ostman till justerare.

§ -l Godkiinnande av dagordning
Före sl agen dagor dning godkande s.

§ 4 Föregående protokoll
Carin ldste upp föregående protokoll, som lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport
Catharina redogjorde för ekonomin, som dr mycket god.
Antalet medlemmar cir 177 st.

§ 6 Rapport om gravsteninventeringen.
Inger, Catharina och Ann-Sofie talade om att inventeringen dr i full gång.
Fotograferingen av stenar dr så gott som klar, på de områden som griller nu.

Ldgga in det i datorn blir ett vinterjobb.

§ 7 Rapport omfi)reliisare vid medlemsmöte.
Carin berrittade att Peter Sjölund inte kan bli aktuell vid medlemsmöte.
Hon kontahar i stcillet Norbottens Minne för att höra om intresse finns
från deras sida, att kommq och berdtta vad de sysslar med.

Alternativt blir det enfråga till Kjell Lundholm som slvivit en del böcker om
Norrbotten.

§ 8 Rapport och beslut om bilder till Fotokalendern.
Tomas visade ett stort antal bilder, dcir styrelsen plockade ut l3 st.

Catharina och Ann-Sofie tillsammans med Tomas, vriljer ut vilken månad
bilderna ska ligga, och vilken text som skall slcrivas.

§ 9 Rapport och beslut om Hemsidan.
Gruppen som jobbar med Hemsidan har tagitfram en lvavspec. som skickas ut

far en offertförfrågan. Carin undersöker trinkbara intressenter och återkommer
med vidare rapport, innan offirtförfrågan skickos ut.
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Inköp av dödboken och Bure-DW.
Carin har löpt in senaste Dödbolwn somfinns både på DVD och USB,
samt skivan om Bure-titten och DNAforslcning. Styrelsen godl«inde detta.

Inköp av Trottoarpratare.
Catharinafick i uppdrag att undersöka kostnader för en ny "Roll up" det cir
nya tidens "trottoarpratare "

övrigafrågor
a) Britt föreslog att de nya bdrbara datorerna ska plockas.fram, av de som
har jouren ntir vi har öppet hus, så möjlighetenJinns att de anvcinds.
Vi har lånat en sl«irm till Grottan tills vidare, n(ir en har slutatfungero.

b) Gun uppdaterar e-postlistan och skicknr ut till de som skall ha den.

c) Håkan laste upp ett brev från Br. Stenberg som tackade rt)r den /ina
bertittelsen som Gun slqivit om i senaste Byabladet.

Niista styrelsemöte och avslutning
Ncista möte blir den27 oktober.
Carin avslutade mötet.
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