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Proto ko ll från styrels e s ammantröde

Tid 2016-05-23 kl. 18.00

Plats Anhöriglokalen

Nörvarande: Åke Engman ,Gun Jonsson, Monica Jonsson, Ann-Sofie Oberg,
Roland Sundberg, Håkan Nygren, Catharina Berggren, Carin Blom och Inger
Torgersson

Mötets öppnonde
Ordfi)randen öppnade mötet och hålsade allavrilkommen.

Val av justerare.
Matet valde Ann-Sofie Oberg till justerare.

Godkönnande av dagordning
För e s lagen da gor dning go dl«inde s.

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

Ekonomirapport.
Catharina redo§orde jör ekonomin, som cirfortsatt god.
Antal medlemmar 192 st.

J ub ile umss kr iften, r e dovis n ing
Gun visade upp ett utkast av den jubileumsskrift som hon, Gerd och Tore
jobbar med. Gun ville ha lite synpunher på arbetet, innan den går till tryck
vilket honfick. Det beslutades att den slatlle tryckas upp i hrifien, som
medlemmarnafår vid jubileumsfirandet den 26 september. Carin begtir in
offert på 250 ex. från Älvsbyns Tryckeri och Kontorstelcnik.
Beslut togs också att vi kopierar upp några ex. som Carin tar med till Umeå
p å s I ciktfor s kar da g ar n a.

Jourlistaftr hösten
Carinvisade upp jourlistanfor hösten som alla godl«inde
Håkan blir reserv ochJår rycka in vid behov.

Reklamprodukter
Carin som har jobbat med attJäfram någon reklamproduh till jubileet visade
upp pennor och musmattor. Vi beslutade att pennor med logga blir bra.
Ett pris var på 2.500 lcronor för 500 st. Cathorina undersöker om det går att Jä det
billigare.
Det beslutades att vi ska jubileet till hösten, ndrmare bestdmt den 26 september.
Gun tar kontah med Jan Lundqvist som blev foreslagenfor att höra om han ev. vill stdlla upp
med något. Om inte han har möjlighet, har vi tdnkt höro med Eva Johansson.
Kommer vi på något annatförslag under sommaren, så kontaktar vi styrelsen via mailen.
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§ 9 Ombud till stiimman
Carin utsågs till ombudfor vår jörening på strimman i Umeå.

§ 10 Övrigafrågor
a) Monica undrade om honfick göra en litenfolder, som visar de som söker efier
gravstenar var oclt hur de ska leta sigfram.
Catharina tyche att det borde finnas en orienteringstavla på kyrkogården.
Monic a fr amfar det öns kemål e t till kyrkoft rv altningen.
b) Inger hade /åu en forfrågan från Kjell Tegnelund om Jöreningen ville sttilla upp med
något vid S. Jlaggans dag. Catharina och Monica tar på sig den uppgifien.

§ 11 Niista sgtrelsemöte och avslatning
Carin avslutade mötet, och nrista styrelsemöte blir
Tisdag den 30 augusti kL 18.00, ( Obs dag och tid )
Carin tackade allafAr gott arbete under våren. och önskade alla en trevlig sommar.
Åke gav å styrelsens vcignar, Carin en stor eloge for sitt engagemang och hennes
enorma arbete, framfor allt med nya Hemsidan.
Mötet avslutades med smörgåstårta och koffe,

(w,; i'%*
Carin Blom

Ordf, selcr.
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Justerare


