
§3

§4

§/

§2

§5

§6

§7

Pr o to ko ll fr ån s ty r els e s omm antr iid e

nd 2016-08-30 kt. 18.00

Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Närvarande: Åke Engman, Gun Jonsson, Monica Jonsson, Ann-Sofie
Öberg, Anders Sandström, Roland Sundberg, Catharina Berggren,

Carin Blom, Håkan Nygren, och Inger Torgersson

Mötets öppnande
OrdJi;randen öppnade mötet och halsade allavrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Åke Engman till justerare.

Godkönnande av dagordning
Före slagen dagordning godl«;ndes.

Föregående protokoll
Föregående protokoll ligger framme, Jiir den som vill ta del av det.

Ekonomirapport.
Catharina redogjordefi)r ekonomin, som cirfortsatt god,

trots en del kostnader Jör mrissan i Umeå.

Antal medlemmarför ntirvarande är182 st.

Rapportfrån stömman och mössan.
Se bilaga.

Fotokalendern 2017
Carin sammankallade knlendergruppenfor en sista genom-
gång av kalendern, innan det kimnades in till Ålvsby Tryck.

Carin harfatt tillbalm detJbr kanehurkisning. Hon redo§orde rt)r
de rindringar hon §ort och styrelsen godl«inde detta.

Beslut om jubileumsveckan.

Det togs beslut att Catharina kallar upp om det dr ledigt i Flwcens

rnatsal, måndag den 26 septembex

Catharina, Carin och Gun tar hand om detaljernafi)r detta.

Gun tar kontakt med Jan Lundqvist, alternativt Eva Johansson (reserv)

och har om det passar civen dem.

Annons i Ålvsbybladet den 14 alt. 21 september Inbjudan skickas riven

ut digitalt och jubileumshafierna samt en gava delas ut på mötet.

Det blir dven ett lotteri.
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§e Födrågan angående Knut Lundmarks arkiu
Hålran hode en gcist med sig, Karl-Olof Karlsson som ksn en hel del
om detta arkiv. Gun har i sommarfåa efi mailfrån Sune Nilsson somvill att
dessa samlingar ska bevaras i Ålvsbyn. Gun har kontahat Sune och lovat
ta upp det i sty'elsen. Styrelsen har nu onsett an Å.lvsbyns kommun inte har
de lokaler som lcrtivs. Dessa aher dr ovdrderliga och bör bevoras i
Minnenas Hus på Museet i Luleå.
Carin skickar ett svar till Sune Nilsson.

Beslut om höstens kursen
En cirkel om Disgen 2016 anordnas veckn 4l om intresse finns.
Det blir då stort den ll oktober och blir på tisdagar mellan 13-16.00
Priset blir 600:- inkl. studiematerial. Annons på hemsidan och via ABE
Kursen leds av Carin och Inger som bisittare.

Övrigafrågor.
a) Carin berrittade om haveriet på hemsidan, som kom mycket oltimpligt.
Hemsidan skulle visas upp på mrissan i Umeå och tiven göras reklamför.
Paul satt en hel helgför attfå till den, med hjdlp av Carin.
b) Gun jobbar intensivt med Byabladet, som kommer ut i höst.

c) Gunfick besök av några Göteborgare som var intresserad av
slciktforskning. Hon guidade dem runt, informerade dem om bygden, och

fick rnen sciljo en bok. De var mycket nöjda med besöket.

Niista styrelsemöte och avslutning.
Carin avslutade mötet och ntista styrelsemöte
blir den 4 ohober
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Bilaga

Carin blev utsedd till ombud,fo, att ncirvara vid Sveriges

Slcihforskarförbundets stcimmo i Umeå. Hela stcimman kan ses på
Youtube fi)r den som rir intresserad. Det finns en kink på hemsidan.

Carin Blom, Monica Jonsson, Margareta Johansson och Lena

Jonsson åhe ner till mässan i Umeå som anordnades av

Sv er i ge s S I cihfor s karft r b und.

Monica bercittade hur de byggde upp sin del av montern, som delades

med Arvidsjaur, Boden och Piteå.

De hade ett bildspel som snurrade hela tiden, samt en skål med godis

som de bjöds på. Försciljning av några USB med dödsannonser blev

det också.

Det fanns många olika seminarier att lyssna till, och de tyckte det var
mycket givande.

Topsning har blivit populcirt, det var lång kö dit ftr att köpa ett kit.
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