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Narvarande: Carin Blom. Catharina Berggren, Britt Norman, Gun Jonsson, 
Roland Sundberg, Monica Jonsson, Ake Engman, Hdkan Nygren, Tomas 
Granstrom och Ann-Sofie Oberg. 

Motets oppnande 

Ordfbranden oppnade motet och hdlsade alia vdlkomna. 

Vol av justerare 
Motet valde Ake Engman till justerare. 
Godkannande av dagordning 
Foreslagen dagordning godkdndes. 

Foregaende protokoll 

Carin laste upp foregaende protokoll, som sedan lades till handlingarna. 

Ekonomiskt utfall 2015 
Ekonomin visar bra resultat med ett plus pa ca 11.000 kronor. Detta tack vare 
sponsring fran Svea Skog och Polarbrod AB. Omslutningen var 87.000 kronor 
varav 10.000 kronor var sponsring. 
Medlemsantalet ifdreningen dr i dag 190. 
Verksamhetsberdttelsen for 2015 
Fbrslag till verksamhetsberdttelse godkdndes. 

Medlemsavgift for 2017 
Medlemsavgiften foreslds ofordndrad. 150 kronor for vuxna och 50 kronor for 
ungdom upp till 25 dr. 

Program vid arsmotet 
Robert och Kajsa Lidstrom visar bilder och berdttar om en resa i Karl Sund-
bergs fotspdr fran Lillkorstrask till Torsby i Alabama, USA. 
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Valberedningens rapport 
Foreslas att Monica Jonsson blir ny ordinarie ledamot nar Britt Norman slutar. 
Till ny suppleant efter Monica foreslas Anders Sandstrom. I valberedningen 
slutar Lena Jonsson och som eftertr adore foreslas Margareta Johansson. 

Tidplan for arsmbtet 
En upprdkning av komihdgpunkter till drsmotet lases upp. Vi beslutar att ett 
lotteri shall hallas dor samtliga medlemmar men ej styrelsemedlemmar far var 
sin gratislott. Resterande lotter sdljs. Vinster blir bdcker, usb mm samt dven 
skdnkta saker fran styrelsens medlemmar. 

Vent tar hand om Hentsidan 
Sonderingfortsdtter for att fa tag i en ersdttare till Britt Norman som har hallit i 
Hemsidan hittills. 

Forslag angaende Supportavtal med Rawdesigns 
Carin redogjorde for de alternativ till supportavtal som Rawdesigns fbreslagit. 
Vi avvaktar med beslut till dess att Hemsidan or helt klar. 

Forslag angaende serveravtal 
Carin redogjorde dven har for olika forslag som Rawdesigns kommit med. Vi 
awaktar med beslut. Hdkan far i uppdrag att kolla med IT-byn. 

Ovriga fragor 
a) Ake visar 2 gamla affischer fran Alvsby Hembygdsfbrening som han fatt sig 

tillsdnda. Vi beslutar att fbrsbka ta reda pa fran vilket drtal dom or samt att 
lata rama in dom. 

b) Monica bverldmnar de sista listorna over gravarna. 
c) Carin berdttar att kommunen kommer att ha trdffar med de olika 

foreningarna inom kommunen. Vi beslutar att Carin och Ake gar pa trdffen. 

Nasta styrelsemote och avslutning 
Carin avslutade motet och det beslutades att nasta styrelsemote blir den 29 
mars. 

Carin Blom 
Ordf 

Ann-Sofie Oberg 
Sekr. 

Ake Engman 
Justerare 


