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Nrirvarande: Håkan Nygren, Tomas Granström, Åke Engman, Roland
Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie Öberg, Kerstin Strömgren, Carin Blom,
Gun Jonsson, Britt Norman och Inger Torgersson

Mötets öppnande
Ordfi)randen öppnade mötet och halsade alla vrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Roland Sundberg till justerare.

Godkdnnande av dagordning
F ör e s I agen dagor dning godl«inde s.

Föregående protokoll
Carin laste uppfOregående protokoll, som sedan lades till handlingarna.

EkonomirapporL
Carin redogjorde f0r ekonontin, som tir fortsatt god.
Föreningen har i dag 184 medlemmar.

Rapport om Hemsidan
Carinvisade med bildkanonen defiirbattringar som Paul har giort med
Hemsidan. Den blev mycket snabbare att bldddra i, samt afirt)r Britt kunna

flytta bilder med att dra och slAppa. Hanforsätter att göra de justeringar som
behövs. Styrelsen var mycket nöjd med resultatet hittills.

Rapp ort om Vuttens kadan.
Åke berattade vad som hc;nt med vattenskadan vi haft, det beror påfel
golvlutning i badrummet, ldgenheten ovanpå. De har Jått instruktioner hur de
ska gå till vriga, for att eliminera detta. Vi får hoppas det inte hrinder igen. De
beslutades att köpa in några plastbackar med lock, drir vi kan lagga kuvert och
papper som rir l«insligtfi)r vatten. Då både datasl«irm och tangentbord

fungerade efter upptorkning §ordes inga anspråk på skndeerscittning.

Rapport om bilder till Museel
Tomas har varit i kontah med Museet ang. flytten av bilderna, men vtintar på ett
wtal som skall slcrivas. Han stöter på igen.



.§e lO-årsjubileum 2016
Förslag till jubileet var att lAgga det på ett medlemsmöte, nrista höst och att
trycka upp ett hrifte, om vad som hrint under dessa 10 år.
Vi jobbar vidare på att tafram en grupp av de medlemmor, somyar med och
startade foreningen. Återkommer me d det s enar e.

Höstens kurser
Slakforskarkursför nybörjare startar tisdog den 22 september och
5 tisdagar framåt. Cirkelledare tir Carin med bisittare Inger. Faddrar Gerd,
Tore, Gun och Britt.
Disgenkursen leds av Carin och bArjar den 3 nov. Det blir dagtid mellan 13-15

Fotokalendern 2016.
Tomas har konstaterat att det inte går att/å bra bilder av KAllbacka, pgafor
mycket vcixtlighet. YiJår tcinka om, och vi måste besttimma på onsdag den 23
vilka bilder som sko vara med. Det ska riven srittas text till bilderna.
Tryckeriet vill ha minst 3 veckar på sig.

övrigofrågor.
a) Inger och Catharina som håller på att stcida upp i hyllor och i slcrubben, vill
ha bort gamla rullband och microfichlcisare, samt en del b\cker som dgs av
biblioteket. De tar kontakt med personalen, för att ev. få detJlyttat till kdllaren.
b) Carin, Britt och Inger tyche det var ett bra lage och stilja lotter, nrir vi har
gemensam trdff med Piteå ForskarJörening den 28 september. Vi går igenom
prisbordet för detta.
c) Gun och Carin ville kapa in två bocker till foreningen.
Styrelsen godl«inde det.

Niista stltrels emöte oc h avlutning.
Carin avslutade mötet, och ncista möte blir den 26 oktober.
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