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Qrotofr gttfrånsffi tsesarururfirädc
Tid
Plats

201s-08-24 kt 18.30
F or s kar hör nan B i b I i o t e ke t

Ncirvarande: Håkan Nygren, Tomas Granström, Åke Engman, Roland
Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie Oberg, Catharina Berggren, Carin Blom,
Gun Jonsson, Britt Norman och Inger Torgersson

Mötets öppnande
Ordft;randen öppnade mötet och hölsade alla vtilkommen-

Val av justerore.
Mötet valde Monica Jonsson till justerare.

Godkönnande av dagordning
För e s I agen dagor dning go dl«;nde s.

Föregående protokoll
Carin lriste uppJöregående protokoll, som sedan lades till handlingarna.

Ekonomirapport
Catharina redo§orde för ekonomin, som dr fortsatt god. Hon bercittade att vi
fatt 10 000 lcronor av Svea Skog, fi)r ett vcil utfört arbete om Kallbacka, som
Gun medflera §ort.
Föreningen har i dag lSlmedlemmar.

Rapport om Hemsidan
Bilderno på hemsidanfungerar inte enligt våra önskemå|. Att /lytta bilder rir
fortfarande ett problem. Styrelsen anser att detta sko lösas inom ramen ov
offirten. Carin tor kontah med RAW-design ochframJör detta.

Rapport om Kiillbackauppdragel
Gun berrittade om det arbete hon lagt ner på Krillbacka (Domrinverl<shuset)
Honfortsritter arbetet med att lalla upp vem som har bott i huset, och
återkommer senare med en rapport.

Höstens medlemsmöte.
Piteå forsl<nrft)renings ordforande Jan-Olov Johansson har tagit kontah med
Carin ochvill attvi har en gemensam trdff, somfArlaggs i Ålvsbyn. På
programmet lammer det att handla om DNA:s betydelse i slahforslvting.
Det eir bokat på Flwen den 28 september kl. 18,30.
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Vi scitter ut en blankare på Facebook och anslagstavlor, samt på Hemsidan och
i Byabladet.

Inköpet av dators kiirm.
Tomas har tagitfram en HP-sl«irm som cir 24"och kostar 2,200 lrr. Detta
godl«indes av styrelsenfar inkap.

10-årsjubileum 2016
StyrelsenJick i uppdrag att komma på något, som vi kanfira jubileet med.
Detta görs ev. i samband med medlemsmötet ndsta höst.

Niisto Byablad.
Gun vill grirna ha uppslag till Byabladet, som knmmer ut i slutet av september.

Höstens kurser
Carin håller en cirkel i Slahforslcningför nybarjare i samarbete med ABF, om
detfinns intresse. Vi scitter ut en bldnkare på FB och en annons med ABF.
Det blir dven en intern uppdatering av Disgen,lör styrelsen på 3-4 ggr.

Fotokslendern 2016
En arbetsgrupp av Tomas, Ann-So/ie, Inger och Catharina, som rir
sammankollande trciffas på måndag 31 aug. då vi börjar planeraför kalendern
2016. Tomas ordnar nya bilder av Kallbackn.

Flytt av bilder till Museel
Museets bildarkiv vill ta över Fia Engelmarks bildarkiv som Bo Hedman gjort
enförfrågan om. Kontaktperson dcir rir Berit Åsfföm. Ålvsbyns forskarfi)rening
skoll ha tillgång till bilderna nrir så önskns. Tomas tar hand om detta.

övrigafrågor
a) Bilderna somfinns på Hrilsocentralen hrimtas av Tomas.

b) Tomas har en låda som kommerfrån Hembygdsforeningen, som numera dr
nedlagd. Detta material sknll vi gå igenom.
c) Håkan undrade var Knut Lundmarl<s samling kanfinnas.

Niista sgtrelsemöte och avlutning.
Carin avslutade mötet, och ndstq möte blir den 2l september.

'ftft*

§10

§11

§12

§/3

§14

§15

§16

LQlu-
Carin Blom
Ordf.
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Monica Jonsson
Justerare


