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QrotoQgtrfrå"styretsesdnmantrale
Tid 20ts-1r-23 kt 18.30
Plats Anhariglokalen.

Ncirvarande: Åke Engman, Roland Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie
Öberg, Catharina Berggren, Carin Blom, Gun Jonsson, Britt Norman, Tomas
Granström Kerstin Strömgren, Håkan Nygren, och Inger Torgersson.
Valberedningen: Dick Ohman, Lena Jonsson och Helena Stenberg.
Grister var Tore Holmbom, Gerd Öhman.

Mötets öppnande
OrdfAranden öppnade mötet och hrilsade allavcilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Kerstin Strömgren till justerare.

Godkännande av dogordning
F ör e s lagen dagordning go dl«inde s.

Föregående protokoll.
Carin ldste uppföregående protokoll, som sedan lades till handlingarna.

Ekonomirapport.
Catharina redogjordefor ekonomin, som rirfortsatt god.
Föreningen har i dag 188 medlemmar.

Förslag om öppettider i Hörnan
Catharina har tagit fram statistik på besöken i Hörnan. Det visar sig att
besöken, sarskilt på onsdagar minskar. Det beslutades ott endast ha öppet
måndagar, men då mellan 15.00 till 18.30.
Vi börjar med detta den 18 januari nrir vårsdsongen drar i gång, ochfram till
årsmötet, då vi gör en r7y utvdrdering.

Rapport omJlytt av bilder till Museet
Tomas redo§orde vad som hrint, ndr det griller bilderna till Museet.
Museet vill att allt skall mtirkas och paketeras innan de tar emot det.
Detta lcrtiver ganska mycket arbete. Tomas tar kontakt med Bo Hedman och
hans systerfi)r attJå en kommentar.
Kartongerna som vi gått igenom och står iforrådet, tar Tomas till Museet vid
tilffälle.
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Hjölp med Byabladel
Gun vill ha hjalp med kopiering och paketering w Byabladet.
Hon tar kontakt med Inger och Catharina nrir den rir klar.

Nrista års Fotokulender.
Uppldggetför Kalendernftr 2016 harfatt bra respons.
Det bildades en ny gruppfor kalendern 2017, som påbörjas direh ndr
vårscisongen öppnar. Uppkigget på den skall vara klar ntir vi går till
sommarledighet. Nya gruppen består av Carin, Britt, Monica och Åke.

10-årsjubileum 2016
Gun, Tore och Gerd tar fram lite historik om /öreningen, som de lagger fram till
styrelsen och som de vill ha lite hjr)lp med. Nrir arbetet dr klart.får styrelsen
godkdnna det. Ett forslag var att ev. Nyforsgruppen redovisar, vad de jobbar
med och hur långt de har kommit.
Carin hade tagit fram lite reklammaterial till jubileet, som styrelsen tyckte var
for dyr. Honfortscitter att söka billigore alternativ.

övrigafrågor
a) Carin gör en ny jourlista till vårsrisongen.
b) Catharina har varit i kontakt med Tempo i Vidsel, som gdrna vill srilja
kalendern.

Q Åke byter låskolv tillforrådet

Nrista styrelsemöte och avs lutning.
Carin tackade alla, for ett gott arbete och önskade alla God Jul o Gott Nytt År.
Motet avslutades med god strimning och god mat.
Nrista styrelsemöte blir den 18 januari, då civen Hörnan öppnar.
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