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Tid
Plats

2017-02-14 kt 18.00
F or s kar hö rnan, B ib li o t e ke t

Ndrvarande: Håknn Nygren, Kerstin Strömgren, Åke Engman, Roland
Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie Öberg, Carin Blom, Gun Jonsson,
Catharina Berggren, Anders Sandström och Inger Torgersson.
Valberedningen. Dick Öhman, Helena Stenberg.

Mötets öppnande
Ordforanden öppnade mötet och halsade alla vdlkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Ann-Sofie Öberg till justerare.

Godkiinnande av dagordning
Före slagen dagordning godl«indes.

Föregående protokoll.
Föregående protokoll lågframme,för den somvill ta del av det

Ekonomirapport.
Catharina och Carin redogjorde for ekonomin, som tir fortsatt god.
Antal medlemmar 190 st.

Vi diskuterade om hur vi ska/å inkomster iforeningen.
Carin meddelar att p.g.a. av personliga sldl, kommer kurserna ligga på is t.v.
Gun har arbetat med ett material som honfatt från Bredsel. Hennes forslag var
att vi göra ett häfie som vi kan sdlja. Undersöker om detta dr möjligt.
Monica pratade om Folke Obergs böcker "Bodelisterno" om de går ott sälja
dem med lite vinst. Detta utreds vidare.

Valber edn inge ns rapport.
Dick Ohman bercittade att arbetet med en ny ordförande iföreningen går
dåligt. Jobbar mer på det. I annat fall liir det bli på årsmötet.
Ordförande på årsmötet blir lvan Åkerlund och selcreterare Anders Sandström.
Carin lovade hålla kontakten med Rawdesigns angående hemsidan, samt den
dagliga kollen, som hon sköter hemifrån.



§7 Ver ks amh ets b e rrittels en 2 0 I 6
Carin redogjorde lite om innehållet och bertittade om budgeten som ligger
med. Inger ser till att det blir kopierade.

Medlemsavgift 2018
Det beslutades att Jöreslå årsmötet att medlemsavgtfien på 150 kr. blir
ofördndrad.

Årsmötet, allt som rör detta
Fluxen rir bokad till årsmötet och det som ska ordnas har Catharina under
kontroll.

F ö r en in g str tiff me d k o mm u n e n
Kommuntrdffen blir den 20-22 mors.
Inger och Catharina kommer att ncirvara.

övrigafrågor
a) Carin harfatt ett mailfrån Camilla Sundqvist på gtmnasiet, som undror om
vi vill visa några elever ltur man slakforskar och söker i olika register.
Monica tar kontah med henne.
b) Man kan nu uppdatera USB- minnet med dödsannonserför en kostnad på
100 lcronor eller köpa ett rryttfor 200 kronor. Ann-Sofie tar han om det.
c) Carin tar kontakt med Arkiv Digitalfor att höra om detfinns möjlighet att
uppdatera programmet till det nya.

0 Åke och Tomas har varit titl Obergshuset och hr)mtat de gomla papper som

fanns dcir. Tomas skall gå igenom detta.

Ntista styrelsemöte
Carin som satt ordforande for sista gången, tackade alla och avslutade mötet.
Åke sa någrafina ord till avgående ordforande.
Ncista styrelsemöte blir tisdag 28 mars kl. 18.00
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