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2017-09-26 kl 18.00
F or s knrhörnan, B ibl io t e ke t

Niirvarande: Barje Isaksson, Roland Sundberg, Monica Jonsson,, Berit
Ljuslinder, Catharina Berggren, Kerstin Strömgren, Elsie Fasteson och Inger
Torgersson.
Valberedningen. Britt Norman,

Mötets öppnande
Då ordf1randeposten rir vakant, öppnade v. ordJbrande Roland mötet och
hal s ade all a vrilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Kerstin Strömgren till justerare.

Godkönnande av dagordning
F ör e s I agen dagor dning go dl«inde s.

Föregående protokoll.
Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Catharina och Inger har sett till att Microfischekort och skcirm, numerafinns i
l«ill ar e n p å b ib I i o teke t.

Carin tar hand om införande av tex! på hemsidan, samt kontakt med Poul.
Börje och Tomas ska ha underlagJbr kalendern klar att visafar styrelsen den
1 0 ok. kl. 1 B. 00 för godl«innande.
Den datorn, som rir urfunhion i Grottan, provor Tomas att byta moderkort på.
Protokollet lades sen till handlingarna.

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

Medlemsmöte 3 okt. Yem gör vad?
Kerstinfixar brödvinst och sciljer lotter.
Gun pricknr av besökare på listan.
Ro I and fo t o gr afe r ar o c h M o ni ka h ril s ar v ril ko mm e n.

Catharina ordnar med blommor till Jan Lundqvist.
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Övrigafrågor.
a) Catharina, Gun och Inger trdffas i hörnan på måndag den 2 oh kl 16,00 och
trycker upp Byabladet, höftar och slcickar ut med post.
b) Inger, Ann-Sofie och Catharina som tillsammans hor arbetat med
gravstensinventeringen, ska trdffa ansttillda på Församlingsgården, den 4 oh.
och redovisa sitt arbete.
c) Inger berrittade att det fanns intresse av en filial av forskarJöreningen på
Biblioteket i Vidsel. Inger kollar möjlighet och hur många i Vidsel - Bredsel som
rir intresserade.

Ntis t a s gt r e ls es ammantr dde
Tisdag den 24 okt. H 1800

Avslutning
Roland avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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