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Wotofo tff frårrgyrefsesammantröle

Tid
Plats

2016-0i-30 kl 18.30
F or s karhörnan, B ib li o t e ke t

Ndrvarande: Håkan Nygren, Kerstin Strömgren, Åke Engman ,Gun Jonsson,
Monica Jonsson, Ann-Sofie Oberg, Tomas Granström, Roland Sundberg,
Carin Blom och Inger Torgersson

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hcilsade alla vrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Monica Jonsson till justerare.

Godkiinnande av dagordning
Före s I agen dagordning go dkande s.

Föregående protokoll.
Carin ldste inte uppforegående protokoll, då det beslutades att detfar ligga
framme, far den som vill ta del av det.

Ekonomirapport.
Carin redogjorde för ekonomin, som rir fortsatt god.
Antal medlemmar 193 st.

Vemtar hand om Hemsidan?
Håkan ftreslog att det jobbet skulle kunna delas på fler personer. Arbetet med
att scanna in bilder och göra ev. reparationer av bilderna samt kigga in det på
Hemsidan.
Carin lrigger ut på Hemsidan enfi)rfrågan om detfinns några som

vill hjcilpa till med detta.

Förslag angående S upportovtal med Raw designs.
Supportavtalet som ingick i köpet av Hemsidan går ut den 3l mars 2016.
Det beslutades enhdlligt att köpa ett nytt avtal av Rawdesigns, för 299 kronor i
månaden. Då ingår 6 timmars support/år.



§8 S liiktfors kardagarna i Umeå.
Vi har hyrt en monter dessa dagar, som cir den 20-21 augusti till en kostnad av
3000 lcronor inkl. moms. Då ingår 3 st. utstcillarkort. Carin kommer att delta
och behöver minst två till som stciller upp. Föreningen stårfor kostnader, så
som logi och resaJör m(a 4 personer.*måtcningi bil galler.

Sponsorer.
Vi ska söka lite sponsorpengar till detta evenemang. Carin ska höro
med Sparbanken, ABF, och Kommunen.
Rawdesigns sponsrar med att vi /åranvcinda deras server i strillet för
webbhotellet hos lpeer. På det så sparar vi 165 lcr i månaden. Det rinda vi
behöver betalafor hos Ipeer rirfor domrinen alvsbyforskarna.se

övrigafrågor
a) Gun sa att detfinns en del som vill ha Byabladet i pappersform. Vi trycker
upp och lagger några iforskarhörnan, såfir de hcimta dar.
Gun vill att någon tar över Byabladet.
b) Monica Jonsson tar hand omförsdljningen av Hantverksböckerna som.finns
på USB.

c) Carin visade hur långt arbetet medfotokalendern har kommit.

Q Åke skickar en bild och ett tack, /ör de fina affischer vi fick av Sven Hamp.

Nrista s$trelsemöte och avslutning
Carin avslutade mötet, och nrista möte blir tisdog 26 april.
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Carin Blom
Ordf.
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Monica Jonsson
Justerare


