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

Åke bariade med att bjuda på smörgåstårta och kaffe, höll dessutom ett
tacktalfor den gåva hanfickvid sin avgång i styrelsen. En slakttavla som Gun
och Ann-Sofie framstcillt. Åke uppskattade den mycket.

Mötets öppnande
Då ordforandeposten dr vakant, öppnade v. ordJörande Roland mötet oclt
fuil s ade al la v rilkomm en.

Val av justerare.
MAtet valde Börje Isaksson till justerare.

Go dkdnnande av dagordning
F ö r e s I age n dagor dning go dkande s.

Föregående protokoll
Genomgång av for e gående möte sprot okoll.
Monica har inte/ätt kontah med Folke Öberg ang. backerna om
"Bodelisterna" hon gör ett nyttftrsök.
Britt har varit i kontakt med Piteåmuseum, om bildernafrån Carl Degerman.
de skulle skicka dem efier påsk
Mata i visningslokalen blev insttilld den 5 april. Monica undersöker om ny en tid.
Protokollet lades sen till handlingarna.

fourlistan "Vem gör vad"
Då inga kommentarer om jourlistan komfram, så godl«indes den och lades till
handlingarna. Ett tillagg fill jourlistanyor, att den som har jouren inte sla
jobba med egenforsl*ting, utan hjälpa den som behöver hjcilp.

Ekonomisk rapport.
C atharina re do gj orde for ekonomin s om tir fort s att god.
12 st. medlemsavgifier väntas in.
Antalet medlemmar tir 195 st.
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Kalender 2018.
Tomas Granström och Barje Isaksson tarfram underlag till kalendern
De Jär sedan hjalp med texten till bilderna.

Byabladet
Gun, med hjrilp av Anders Sandström har påbörjat arbetet med Byabladet som
kommer ut i maj. Gun tar kontah med Inger nrir de ska tryckas och Catharina
t ar fr am adr e s s e tiket er.

Me dle msmöte hö sten 2 0 1 7
Förslagfanns att bjuda in Jan Lundqvist somforelcisare på det mötet.
Gun har varit i kontakt med honom, han ltimnar besked i augusti.
En reservplan cir att bjuda in lyan Åkerlund att bercitta om Lillkorstrtiskboken.

övrigafrågon
a) Bildvisning på Nyberga den24/8 och på Ugglan den 29/8 tar
Britt och Catharina hand om, och de arbetarfram ett nytt bildspel.
b) En önskan attflytta ned Microfischkort och sl«irmen till l«illaren ndr ingen
anvtinder det. Styrelsen godfuinde detta.
c) Inger sommar/örvarar de brirbara datorerna och uppdaterar dem.

Niista styrelsemöte oc h avslutning
Roland avslutade mötet och tackade for visat intresse.
Nrista möte blir tisdagen den 29 augusti.
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