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Tid 2015-03-23 kt 18.30
Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Niirvurande: Britt Norman, Gun Jonsson, Åke Engman, Roland Sundberg, Ann-
Sofie Oberg, Kerstin Strömgren, Monica Jonsson, Catharina Berggren, Carin
Blom och Inger Torgersson

§ I Mötets öppnande
Ordfaranden öppnade mötet och hr)lsade alla völkommen.

§ 2 Val av justerare.
Mötet valde Cotharina Berggren till justerare.

§ 3 Godkånnande av dagordning
För e s I age n dagor dning go dl«inde s.

§ 4 Föregående protokoll.
Carin lciste upp J?;regående protokoll, som sedan lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomirapport.
Catharina redo§orde för ekonomin som cir mycket god.
Antalet medlemmar cir nu 188 st.

§ 6 Arbetet med ny hemsida, rapport.
Carin bercittade och visade vad som hcint med hemsidan. Den cir ncistan
klar. Carin och Britt sko lagga in bilder och text.
Vi hade lite olika synpunher, som Carin skulle laggafram till Rawdesign.
Texten mitt i bilden (Valkommen till ...)på öppningssidan önskade vi
skulle tas bort. Vi var överens om att vattenstdmpeln ska ligga mitt i bilden.
Carin undersöker om det gårfå bakgrunder, typ cepiafdrg, så det matchar
Roll-upen.
Öppningsforslag till hemsidan r)r föreslaget till t maj.
Utbildningför de som ska jobba med hemsidan, kan ske via dator och telefon.
Inger, Britt och Carinfår lösenord. Tomas, Gun, Ann-Sofie och Catharina blir
reserver. Vi blev erbjuden I2 mån. support i strillet ftr tre, mot att de fick
fakturera oss rut. Detta godtogs av styrelsen.



§7

§8

Skrivare i Grottan.
Laserslcriyaren i hörnan/lyttas till Grottan tills vidare.

D atorer ev. nyans haffning.
Carin lwllar upp priser på stationcira datorer, for att placeras i Grottan.

Fotokalenderftir 2016.
Catharinavisadeförslag till knlendern. Bilderrt)t/nu som alla tyckte yar en bra
idö. Återkommer i denfrågan.

Övrigafrågor.
Försdljning av kort somförenigen tiger, har lcostat l00lrronor per bild enligt ett
tidigare styrelsebeslut. Vi rev upp det, och rindrade priset till 50 lvonor per bild.

Niista styrelsemöte.
Ntista styrelsemöte blir den 27 april. Carin avslutade mötet.
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