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Pr o to ko ll fr ån s ty r e ls es omm ontr öde

Tid 2016-04-26 kl. 18.00

Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Närvarande: Åke Engman ,Gun Jonsson, Monica Jonsson, Ann-Sofie
Oberg, Tbmas Granström, Roland Sundberg, Catharina Berggren, Carin
Blom och Inger Torgersson

Mötets öppnande

Ordforanden öppnade mötet och hrilsade alla vrilkommen.

Val avjusterare.

Mötet valde Catharina Berggren till justerare.

Godkiinnande av dagordning

Före s I agen dagordni ng go dldnde s.

Föregående protokoll.

Föregående protokoll, far liggaframme, Jör den som vill ta del av det.

Ekonomirapport

Catharina redo§orde för ekonomin, som ör fortsatt god.

Antal medlemmar l9l st.

J u b i I e u ms s kr ifte n, re dov is n in g
Gun visade upp utknst av jubileumsskriften som hon, Gerd och Tbre jobbar
med. Förslaget skickar hon på mail till styrelsen, /br koruekturlcisning och
ev. synpunkter Synpunkterna inkimnas senost den I5 maj.

Fotokalendern 2017
Kalendergruppen med Carin vid rodret, visade upp.for styrelsen vilka
bilder som skall vara med i kalendern och det dikuterodes om namn på
bildens dgare sknll finnas med. Beslutet blev att utesluta detta. Arbetet

fortstitter dock, fi)r det skall tas lite nya bilder i sommar. Carin meddelar
gruppen ncir vi knn ta en ny tröff.

S liiktfors k ardag arn a i U me å.

Carin harfitt 3 medlemmar som kommer att hjtilpa till vid Slahforskar-
dagarna i Umeå i augusti. Det beslutades att en budget på 5000 lcronor till
div. omkostnader skall beviljas.
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§e

Boden Overluleå Forskarforening som delar monter med oss, erbjuder
plats i eras buss om den inte fylls av deras egna medlemmar Om intresse

finns ta kontah med deras KontaktgruppJör information.

Nrista Byablad

Byabladet kommer ut i mitten av maj . Gun tar kontah med Inger och
Catharinaför attfå hjdlp med kopiering och utskick

§ 10 Övrigafrågor

a) Carin berrittade att vi inte behöver lösenord och inloggning till Arkiv
Digital.Nu cir det en IP adress i strillet.
b) ABF har meddelat att det blir en kulturfest i Älvsbyn den 27 augusti.
Det blirwvid kommunhuset och den inrihas till barn och ungdomar.
W beslutade att avståfrån detta evenemang.

§ 11 Nästa styrelsemöte och avslutning

Carin avslutade mötet, och nrista möte blir måndag den 23 maj, kl 18.00,

i anhariglokalen.

Carin Blom

Ordf, sekr


