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Tid
Plats

2017-08-29 kl 18.00
F or s kar hörnan, B ib I i o t eke t

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

Mötets öppnande
Då ordftrandeposten cir vakant, öppnade v. ord/örande Roland mötet och
hdl s ade al I a v cil kommen.

Val av justerare.
MAtet valde Monika Jonsson till justerare.

Godkiinnande av dagordning
F ör e s I age n do gor dning go dk)nde s.

Föregående protokoll.
G enomgång av for e gående m ö t e spr o t o kol l.
Vi harfått backer "Bodelisterna" av Folke Oberg som nufinns tillförsriljning.
Catharina och Inger ser till att Microfischkort och sktirm kimnas till förvaring i
l«ill ar en på b ib I i o t e ket.
Protolrnllet lades sen till handlingar,na.

Ekonomisk rapport.
Catharina redogjorde för ekonomin som dr fortsatt god.
Antalet medlemmar dr nu 187 st.

Kalender 2018.
Barje Isalrsson redo§orde och visade en del bilder som hanföreslog till
kalendern. Tomqs och hanforsdtter arbetet.
De får sedan hjdlp med text till bilderna.

Oversyn datorer
Tomas kollar upp datorn i grottan som inte fungerar.

Hemsidan, e-post vem ansvarar.
Börje tar kontakt med Carin angående skatsel av hemsidan.
Inger tar hand om e-posten.
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Catharina har varit i kontah med Jan Lundqvist, som jobbar på Piteå+idningen
han kommer ochföreldser samt visar bilder. Matet blir den 3 ohober på Fluxen.
Vi annonserar i Älvsbybladet och hör med Gun om hon lan skicka inbjudan via
e-post. Ovrigafår inbjudan via brev.

Kurser hösten 2017/ våren 2018
Någon höstkurs blir det inte, då det dr brist på kursledare. De som dr
intresserade av kurser får hjdlp i hörnan på måndagar.
Vårenfår bli en öppenfråga tills vidare.

övrigafrågor.
a) Catharina och Britt ha visot bildspel fAr de synskadade och civen
på Nyberga tillsammans med Lions den 24/8, som yar mycket uppsknttad.
De var på Ugglan den 29/8.
b) Gun, med hjdlp av Anders Sandström har påbarjat arbetet med Byabladet
som kommer ut i september.
c) Gravstensinventeringen rir klar. Catharinaföreslog att vi besöker

församlingsgården och visar vårt arbete, samt hur enkelt de knn söka
gravstenar.
d) Britt har blivit kontahad ov en man som vill kapa några bilder mot en
donation. Britt ordnar det.

e) Monika undrar om hon skafortsdtta vara kontahperson, ntir det griller
anhörigveckan. Hon awaktar till ny kallelse kommer.

Niis t a s ty r e ls e s ammantr iide
Tisdag den 26 sept. kl 1800

Avslutning
Roland avslutade mötet och tackadefor visat intresse.
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