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Nörvarande: Anders Sandström, Kerstin Strömgren, Börje Isaksson, Roland
Sundberg, Monica Jonsson, Ann-Sofie Oberg, Berit Ljuslinder, Tomas
Granström, Elsie Fastesson, Catharina Berggren och Inger Torgersson.
Valberedningen. Britt Norman, Helena Stenberg,

Mötets öppnande
Då ordftrandeposten rir vakant så öppnade Catharina mötet och halsade alla
vrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Berit Ljuslinder till justerare.

Godkiinnande av dagordning
F ör e s I agen da gor dning go dkande s.

Föregående protokoll.
Föregående protokoll lågframme, for den som vill ta del av det.
Monica tar kontakt med Folke Oberg igen ang. böckerna om "Bodelisterna"

Konstit uerande mötets proto koll
Då/ä styrelsemedlemmar var med på det konstitueringsmötet, så beslutades det
nu att till v. ord!örande utse Roland Sundberg och till verkstdllande utskottet
utse Catharina Berggren, Ann-Sofie Oberg och Inger Torgersson.

Vem gör vad
Catharina har satt ihop en arbetslista till styrelsen som de fick kopior av, /ör att
se över och godkanna. Ev. rindringar tas upp vid ncista möte.
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§ 7 Ekonomisk rapport.
Catharina redogjorde for ekonomin som rirfortsatt god. Det vcintas in några

/ler medlemsavgifter och pengar från andraföreningar som var med på DNA-
trciffen. Antalet medlemmar dr 195 st.

§ 8 Kalender 2018
Tomas Granström blir sammankallande till den grupp som gör underlaget for
kalendern, och dven beslutar vilket tema det blir.
Anders Sandström hade påforslag att ta kontakt med Piteå museum
som ev. har en samling bilder från Carl Degerman. Britt undersöker om det

finns möjlighet att få anvcinda dessa.

§ 9 Bilder på Hemsidan
Carin ska undervisa Börje Isaksson, Tomas Granström och Håkan Nyberg hur
man bearbetar och lagger in bilder på Hemsidan

§ 10 Byubladet
Gun, med hjalp av Anders Sandström har påborjat arbetet med Byabladet som
kommer ut i maj.

§ 11 Medlemsmöte hösten2017
Förslagfanns att bjuda in Jan Lundqvist somförekisare på det mötet.
Någon i styrelsen tar kontah med honom senare.

§ 12 övrigafrågor
a) Catharina informeror om att i visningsloknlen på Flwen blir ett möte
den 5 april mellan kI.10-12 ang. dldrevecknn.
Monica erbjöd sig att nrirvara på det mötet.

b) Jourlistafar hasten presenterades och Catharina informerade de nya
styrelsemedlemmarna vad det innebar att ha jour.

c) Britt har strillt 30 prirmar med negativ från Jalars foto i foruådet. De som
tir intresserade kan ta del av detta.

d) Britt, Inger och Ann-Sofie tar hand om en lågstadieklass den 4 april, som rir
intresserad av bilder från gamla Å.lvsbyn.

e) Det har kommit enförfråganfrån Matilda Viklund om önskemål att vi
kommer och visar gamla Ai.lvsbyn i bilder for nysvenskar. Vi tar kontakt i höst.
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§ /3 Nösta styrelsemöte och avslulning.
Catharina tackode alla och avslutade mötet med att visa lokaliteternafi)r nya
styrelsemedlemmar.
Ncista möte blir tisdag 25 april kl. 18.00
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