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2017-01-24 kl 18.00

F or s karhörnan, Bi bli o t e ke t

Niirvarande: Håkan Nygren, Kerstin Strömgren, Åke Engman, Roland
Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie Öberg, Carin Blom, Tomas Granström,
Gun Jonsson och Inger Torgersson.
Valberedningen. Dick Ohman, Helena Stenberg, Margareta Johansson

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hr;lsade allavrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Roland Sundberg till justerare.

Godkönnande av dagordning
Före s lagen dagordning godl«inde s.

Föregående protokoll.
Föregående protokoll lågframme, /ör den som vill ta del ay det.

Ekonomirapporl
Carin redogjorde Jör ekonomin, som cirfortsatt god.
Antal medlemmar 189 st.

Förberedelse fi)r Årsmötel
Årsmötet blir måndag 6 mars. Kallelse och inbetalningskort skickas ut
tillsammans med Byabladet vecka sju. Lotteri kommer att anordnas.
Kofft och smörgås serveras, samt lite forsriljning.
Som inslag på mötet tillfrågas Britt Norman om hon vill bertitta lite om
bagerinriringen i hennes slcihled. Åke tar kontakt med henne.
Alternativt, cir att höra med Anders Sandström, som har många olika
berrittelser att presentera.
Dick Öhman tar kontakt med Gerd Öhman och lvan Åkerlundfar att höra om

de vill sitta ordforande, resp. selcreterare på årsmötet.
Verks amhe ts b e r titt el s e n rir under arb e te.
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DNA-mötet 2 7 fe br uari 20 I 7.

Det tir vi, tillsammans med Piteå, Boden, Luleå och DIS- Nord som bjudit hit
Peter Sjölund. Mötet kommer att vara i restaurang Fluxen den 27/2 kl. 18.00.
Efiersom det rir begrtinsat antal som ryms i lokalen, så vill vi haforanmcilan.
Först till kvarn.....
Lokalen tir gratis nrir vi kAperfika, som består av kaffe och bulle som vi kommer
att sdlja till den som önskar. Att låna lT-utrustningen kostar 200 lcronor. Vi

fakturerar övrigaforeningar 1.840 :-/forening och tar hand omfahuranfrån
Peter. Eftersom kostnaden rir en bercilcning kan detta innebcira att vår del blir
något större. Beslutades att detta går brafi)r vår del

Valberedningen
Som var på plats redovisade några ttinkbara namn. Ordförandeposten blir lite
sv årare. Arb et et forts lcrider.

Byabladet
Gun visade Jörslag på Byabladet, som kommer ut vecka 7

övrigafrågor
a) Äldreveckan som tir vecka 7, då har vi öppet hus tisdag den t4 for att visa
något om sltiktforslcning. Monica, Roland och Gun kommer att Jinnas på plats.

$ Åke har/ätt veta av Arne Olofsson, som rir vahmtistare i Obergshusen, att
detfinns en byrå som cirfull med gamla papper. Åke tar kontah med Arne.
Kerstin och Tomas tar sig an dessa papper.
c) Gun har fatt en forfrågan om vem som tar emot bilder för scanning, nu sen
Britt slutat. Vi beslutade att det gör den som har jour på måndagar.
Det finns blanketter for detta.
d) Gerd firillås harfitt svar på sinfråga ang. gammalt material om gamla
kartor.( Sula kartan) Detta material har en grupp i Muslrus tagit fram, och det
finns bevarat i gamla mejeriet i Visttrtisk.

Niista styrelsemöte
Ordforande tackade alla och avslutade mötet.
Nrista möte blir tisdag 14 februari kl. 18.00
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