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2017-10-24 kl 18.00

Forskarhörnan, Biblioteket

Niirvarande: Börje Isal«son, Roland Sundberg, Monica Jonsson, Catharina
Berggren, Kerstin Strömgren, Elsie Fasteson, Ann-Sofie Oberg, Anders
Sandström, Tomas Granström och Inger Torgersson.
Valberedningen. Britt Norman,

Mötets öppnande
Då ordforandeposten rir vakant, öppnade v.ordförande Roland mötet och
hals ade alla vtilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Catharina Berggren till justerare.

G o dkiinnan de av dag o r dnin g
För e sl agen dagor dning go dl«inde s.

Föregående protokoll
Genomgång av for e gående möte spr otokoll.
Catharina, Gun och Inger har trych upp Byabladet och distribuerat ut det.
Inger och Catharina har visat, och berrittqt om gravstensinventering som
vi betrahar som Har nu, fiir personal på Församlingsgården.
Inger har kontaloat Paulina Nordin och bett henne undersökn, hur stort
intresset rir fi)r en ev. filial av forskarJi;reningen i l/idsel-Bredsel.
Vi vöntar på syar dcir.

Ekonomisk rapport
Catharina redogjorde for ekonomin som tir fortsatt god.
Antalet medlemmar rir nu l9l st.

Kalendern 2078
Tomas och Börje visade utknstet på kalendern tillsammans med texten till
bilderna. Styrelsen godkrinde, och Barje kimnar in till tryckeriet. Det beslutades
att bestcilla 200 st. och ta samma pris som tidigare 1004v.

Dator iforskarhörnan
Tomas testar med att byta moderkortet och vi hoppas det löser sig med det.
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Försriljning av böcker
Det beslutades att vi ifortsdttningen endast ska ha eget materiel tillfc;rsaljning.
Ovrigt somfinns att tillgåfrån Sveriges SldktJbrskarftrbund o.s.v. komme, vi att
hcinvi s a ti I I he ms idan.

Övrigafrågor.
a) Frågan om ABF Studiecirklar bordlades tills vidare.
b) Inger meddelade att all information som kommerfrån olikaförbund
vidarebefordrar hon till styrelsen, för att ta del av.
c) Beslut att dndra styrelsemöten till varannan månadf1reslogs på mötet, vi gör
ett for s ök efter årsmötet.

$ Brfu har ordnat en tillfdllig mötesordforande Elsie Fastesson, hon sitter fram
till årsmötet i första hand.
d) Styrelsen beslutade at Bdrje och Tomas Jörutom Carin, riven kigger in text
på hemsidan.

Nösta stltrels es ammantriide
blir tisdag den 28 nov kl 18.00, då i anhariglokalen.
Då avslutar vi mötet med smörgåstårta.

Avslutning
Roland avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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Catharina Berggren
Justerare


