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Protokoll frå n styrelsesam manträde
'rid 201s-0i-26 kl. i 8.30-19.50
Plats Forskarhöman, Biblioteket

Närvarande: Carin Blom, Britt Norman, Gun Jonsson, Catharina Berggren,

Äke Engman, Roland Sundberg, Håkan Nygren, Tomas GranstrÖm, Ann-Sofie
Öberg samt Lena Jonsson från valberedningen.

Mötets öppnande
Carin Blom öppnade mötet och hälsade allavälkomna.

Val av justerare
Till justerare valdes Äke Engman.

Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning med anmälda iirenden under § 8 godkiindes.

Föregående protokoll
Carin läste upp ftiregående protokoll, som lades till handlingarna'

Ekonomirapport
Catharina har gf ort ett preliminärt bokslut där fuets resultat blev -1.500,69

kronor. De två inköpta datorerna är nu helt avskrivn4 diirav minusresultatet.

Ekonomin åir fortsatt god. Medlemsantalet ligger kvar på 182 st.

Arbetet med ny hemsida, rapport
Cartnhade ffitt ett ftirsta utkast som visades. Arbetsgruppen kommer att samlas

och komma med synpunkter och forslag till Raw Design.

Valberedningens rapport
Lena Jonsson liirnnade rapport. Monica Jonsson ersätter Siv Ostman som avsagt

sig uppdraget som ersättare i styrelsen. Tore Lundgren och Lena Jonsson har

avsagt sig sina uppdrag i valberedningen. Vi lämnade nägra forslag på personer

som valberedningen kan kontakta.

Tidplan fiir årsmötet
Årsmötet kommer att hållas den 9 mars kl 18.30 i Fluxens matsal. Kallelsen
skall vara utskickad senast 23 februai. Vi riktar in oss på att skicka kallelsen

under vecka 8 tillsammans med nya numret av Byabladet.

Medlemsavgiften 2016
Styrelsen ftreslår att oftirändrad medlemsavgift skall gälla. Det vill säga 150

kronor ft,r vuxna och 50 kronor ftir ungdomar upp till25 iff.
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§10 Underhållning på Årsmötet
Ann-Sofie föreslog att hennes man Jan skulle komma och visa ett bildspel från
Motocrossen under 50-talet. I"omas berättade atlhan hade en fiim från crossen
som han också skulle kunna visa. Det beslutades att bägge förslagen antogs.

Övriga frågor
a) Byabladet skall vara klart den 1612 for att kunna skickas med kallelsen till

årsnrötet.
b) Seniorveckan blir vecka 7. Den 10/2 mellan kl 10.00 - 16.00 kommer

forskarftireningen att ställa upp och visa på datorer hur man släktforskar.
Carin gör en tidplan för bemanningen och skickar ut till berörda.

c) Britt meddelar att Gravstensinventeraffia har fatt mycket beröm från
Arvidsj aurs forskarfijrening.

d) Tomas meddelar att han har skickat Fia Engelmarks bilder till Bo Fledman

och inga Weckman. Dessutom ska han fora över bilderna till en extem
hårddisk för föreningens räkning.

e) Av kalendrarna for 2015 så har vi kvar 34 st. Vi fijrsöker sälja dom till halva
priset på årsmötet.

It{ästa styrelsemöte och avslutning
Nästa styrelsemöte beslutades bli den 9 februari 2015 kl, 18.30. Carin ftjrklarade
därefter mötet avslutat.
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Ordf.
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Åke Engman
Justerare


