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rhotoSgtrfrånstltretsesanrumträle
2015-10-26 kl 18.30
Fors karhörnan B iblioteke t

Nc)rvarande: Åke Engman, Roland Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie
Oberg, Catharina Berggren, Carin Blom, Gun Jonsson, Britt Norman och Inger
Torgersson.

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hrilsade alla vrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Åke Engman till justerare.

Godkdnnande av dagordning
Föres lagen dagordning godl«inde s.

Föregående protokoll.
Carin lasrc uppforegående protokoll, som sedan lades till handlingarna.

Ekonomirapport
Catharina redo§orde Jör ekonomin, som cir fortsatt god.
Föreningen har i dag 188 medlemmar.

Budgetuppfiiljning
Utfallet i jdmforelse med budget ser bra ut.

Rapport omflytt av bilder till Museet
Tomas var inte ncirvarande, så denfrågan tas upp vid ncista styrelsemöte.

Köllbacka do kumentationen
Gun undersöker vem som har bott påfastigheten Krillbacka under allo år.
Hon vill gdrna ha lite hjalp i det arbetet.
Det hdfte som tidigare gjorts om Kdllbacka trycks upp efter behov. Inger tog på
sig den uppgifien.

Byabladet
Gun jobbar med Byabladet som kommer ut i början av december.
Hon kallar ihop några som hjcilper till med tryck och distribution
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Fotokalendern 2016
Den dr nog på tryckeriet. Tomas skulle kimna in materialetforra veckan.
Fotokalendernfor 2017 påbörjas direkt, ncir vi öppnar vårterminen 2016.

10-årsjubileum 2016
Gun, Gerd och Tore har b\rjat scitta ihop enfolder till jubileet, som kommer i
A4 format och Carin letar efier något som vi kan scitta vår logga på, och ge bort
till medlemmar på jubileumsmötet.

öppet hus.
Styrelsen diskuterade öppettiderna i Hörnan. Förslagfonns om ott ha öppet en
dag i veckan och då ldngre tid. T.ex. måndagar mellan 15-18.30
Frågan tos upp igen vid ncista styrelsemöte.

övrigafrågor
a) Carin bercittade att hon mejlat till Peter Sjölund om en ev. trtiffsom vi kan
lcigga till våren. Han har utgivit en bok om DNA. Om vi har en trdff med någon
annanförening, kanske han vill komma och "topsa" de som rir intresserade.
b) Britt som lcigger ut många bilder påfacebook ochfir enorm respons, vill att
vi öppnar ett FB-konto medvår logga som profil. Paul kan ordna det åt oss.

c) Trottoarprataren skall av den som har jour, strillas ut på måndag och tas in
onsdag. Denfar stå till höger om biblioteksdörren enl. personalen.

fl Åke harfitt ett mailfrån en Sven Hamp, han har några affischer som det står
Ålvsbyns Hembygdsforening på. Hanvill donera de till oss.

Åke meddelar att vi tar hand om dem.

Nösta styrelsemöte och avlutning.
Carin avslutade mötet, och ntista möte blir den 23 november,
då i anhariglokalen. Catharina bestdller jultallrik.
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