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Plats Anhdriglokalen Fluxen 

Narvarande: Britt Norman, Gun Jonsson, Ake Engman, Inger Torgersson, 
Roland Sundberg, Tomas Granstrom, Ann-Sofie Oberg, Kerstin Stromgren, 
Catharina Berggren, Hakan Nygren, Siw Ostman, Tore Holmbom, Gerd Ohman 
Tore Lundgren och Helena Stenberg frdn valberedningen. 

§ 1 Motets oppnande 
Ake Engman som var ordforande for kvdllen (Carin sjuk) hdlsade alia 
vdlkommen, och vi borjade med en fantasisk jultallrik. 
Efter det, fbrklarade Ake motet oppnat. 

§ 2 Vol av justerare. 
Till justerare valdes Roland Sundberg. 

§ 3 Godkdnnande av dagordning 
Foreslagen dagordning med anmdlda arenden under paragraf 8 
godkdndes. 

§ 4 Foregaende protokoll 
Ake foredrog foregaende protokoll som var tvd, det ena var styrelsemotet 
2014-10-27 det andra var extra protokoll ang. ny hemsida, dar efterlystes vilken 
kostnad det ror sig om. Kostnader for hemsidan och kravspecifikation dr inte 
protokollfbrt. Inger skickar ut det till styrelsen som bilaga till det protokollet. 

§ 5 Ekonomirapport och budgetuppfoljning. 
Catharina redogjorde for ekonomin, som dr mycket god. 
Antalet medlemmar har okat till 182 st. 

§ 6 Studieplan vt 2015 Beslut ang. studie 
a) Sldktforskning medborjan tisdag 27januari, tid 18,00-21,00 
Cirkelledare Carin Blom och bitrddande cirkelledare Inger Torgersson. 
Cirkeln bestar av 6 trdffar. Pris 650 kronor godtogs. 

b) Disgenkursen blir vecka 12-17 prel. tisdagar mellan 18,00-21,00 
Cirkelledare Carin Blom och bitrddande cirkelledare Ann-Sofie Oberg. 
Antal trdffar 6 st. till en kostnad av 650 kronor inkl. studiematerial. 

§ 7 Uppehallande Annandag juL 
Detfinns inget intresse att stdlla upp pa annandagen, manga dr borta 
Och vill inte lasa fast sig for detta. Svaret dr att vi avstdr. 
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§ 8 Ovriga fragor 
a) Seniorveckan/dldreveckan, ddr beslutades att vi stdller upp tisdag den 
10 februari med nagon aktivitet. Aterkommer med vilken aktivitet det blir. 

b) Boken och kalendern sdljs pa bokhandeln( kalendern 72 ex kvar) 
Ake Idmnar 40 st. till bokhandeln. Han berdttade att han var it hos 
Helge Granberg och fdtt hora mer om denna timmerkorning som finns i 
kalendern 2015. En onskan var att fa gora en ljudupptagning om denna 
berdttelse, sd den finns kvar. 

c) Britt tog upp om Fia Engelmarks bilder, dessa bilder bor kopieras till en 
extern harddisk som forskarfdreningen dger. Tomas lovade ordna det. 

d) Beslut togs att vi sdtter in en annons onsdagen, fore vdrt oppnande den 19 
januari. 

§ 9 Avslutning och nasta styrelsemote 
Ake forklarade motet avslutat och det avslutades med kaffe och god kaka. 
Nasta styrelsemote beslutades bli den 26 januari 2015. 


