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F or s kar hörnan B ibli o t e ke t.

Ndrvarande: Roland Sundberg, Monica Jonsson, Carin Blom, Gun Jonsson,
Britt Norman, och Inger Torgersson.
Valberedningen: Dick Ohman, Lena Jonsson och Helena Stenberg.

Mötets öppnande
Ordforanden öppnade mötet och hrilsade alla vrilkommen.

Val av justerore.
Matet valde Gun Jonsson till justerare.

Godkiinnande av dagordning
F ör e s I age n dagordning go dl«inde s.

Föregående protokoll.
Carin laste uppf0regående protokoll, som sedan lades till handlingarna.

Ekonomirapporl
Carin redogjorde /ör ekonomin, som dr fortsatt god.

Föreningen har i dag 188 medlemmar.

Anhörigveckan v 7
Det beslutodes att vi skall ha en utstcillning tillsammans med biblioteket av
Ålvsbyfoddaforfuttare. Det finns några stycken, bland annat Hugo Marklund.
Hans son Gunnar Morklund kommer och berrittar lite om sinfar och hans
livsgcirning. Sedan blir det ca. en halv timmes filmvisning omflottningen.
Tisdag den l6februari kl l3-16 harvi tidfor ahiviteter.

S löktfu rs kar dag arna i U me å-

Sveriges Sldktfurskarforbunds Skihforskardagar år 2016, farlaggs i Umeå
den 20-21 augusti. Carin åker till Piteå den 9 feb. for att fi information, om

eventuellt samarbete med Piteå, Boden och Luleå. Carina Strombergfrån
N ol i a/ Sl äktfo r s k ar da garna komm e r då a t t sv ar a p å fr å go r angåe nd e
utstdllningen.

Byabladet.
Gun jobbar med Byabladet, och ska ha det klart till 15 februari.
Skickas ut med kallelsen till årsmötet.



§e Ntista års Fotokolender.
Arbetet medfotokalendern påbarjas såfort som möjligt. Carin kallar till möte
med nya gruppen, samt en delfrån tidigare gruppen, som lovat stdlla upp med
det moterial som redanfinns tillgängligt.

Reklam till Jubileet.
Carin har sökt billigare alternativ, menför attfå lägre priser måste man
bestrilla så stora mdngder reklammaterial, att det blir lika dyrt, eller dyrare i
slutcindan. Hon har hittat en musmotta som verkar bra, men söker vidare.

G r av ste n s inv e nte r in g en
Monica tar kontakt med Siw Östman, fAr on fafram nya gravlistor, till gruppen
som arbetar med gravstensinventeringen.

Ovrigafrågor.
a) Disgens nya upplaga rir fortfarande inte klar, men efierfrågan på kttrser

cir stor. Carin annonserar på ABF och i Hörnan om en cirkel på gamla
versionen. Den blir då på tisdagar. Inger sttiller upp som bisittare.

b) Carin tar kontah med Erik Skoglund och hör om ltanvill ta hand om
Hemsidan iföreningen.

Q Årets planering ser utfoljande. Vecka 7 anhörigyecka, 78 Årsmöte.
sltihdagar i Umeå 20-21 aug. och V 39 l}-årsjubileeum och medlemsmöte.

d) Oppettiderna annonseras i Annonsbladet tre onsdagar i rad, och i Hörnan.
Carin ordnar detta.

e) Ålvsby Församling vill att vi kommer till Onsdagscafeöt och visar lite bilder
och bercittar omJöreningen. Det vill vi återkomma till hösten med.

fl Nrir det gdller Hemsidan, forsöker Rawdesign lösa problemet med att våra
bilder inte kommer upp med text, i mobiltelefoner/ Surfplattor.

g) Valberedningenfick information på vilka som cvsogt sig omval i styrelsen
och ut i från det skaffa nya erscittare.

Niista styrelsemöte oc h avsl utning
Carin avslutade möte och ntista styrelsemöte blir den I februari.
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