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F or slrarhörnan, B ib I io te ke t

Nörvarande: Barje Isal<sson, Roland Sundberg, Monika Jonsson, Catharina
Berggren, Kerstin Strömgren, Elsie Fastesson, Ann-Sofie Oberg, Gun Jonsson,
Tomas Granström, Berit Ljuslinder och Inger Torgersson.
Valberedningen. Helena Stenberg

Mötets öppnande
Då ordJörandeposten dr valmnt, öppnade tillf, mötesordfi)rande Elsie mötet och
hals ade alla vtilkommen.

Val av justerore.
Mötet valde Berit Ljuslinder till justerare.

Godkönnande av dagordning
Före s I agen dagor dning go dl«inde s.

Föregående protokoll
Genomgång av for e gåe nde möte spro toko I l.
Poulina Nordin har hart av sig och intresse från Vidsel finns för en ev.

fi I i al av fo r s lrarfor enin ge n i Vi ds e I - Br e ds e l.
Vi tar lrontah igen efter julledigheten.

Ekonomisk rapport
Catharina redogiorde Jör ekonomin som tir fortsatt god.
Antalet medlemmar cir nu 192 st.

Beslut om priser.
Det beslutades att en uppdatering av USB-minnen med dödsannonser kostar
50 bonor.
Hdftet om Vidsel med omnejd kostar 100 lconor.
En h1jning av porto till 70:- dr tyvcirr nödvöndningvid bokköp.
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Kalendern 2018
Försciljningen av kalendern går bra. Allaförsöker sölja.
Börje har såltflera kalendrar på Coop.

Föredragare vid årsmötel
Catharina har varit i lantah med Lennart Ohmanfrån Arvidsjaur.
Han kommer gcirna somföreldsare på årsmötet.

Inköp av div. material till våra datorer.
Catharina bestdller Sveriges Dödbok 1860-2016 samt senaste Piteanor.
Börje söker lcigsta pris på USB-minnen med logga.

Övrigafnågor,
a) Gun informerade om Byabladet, som lcommer ut i början av december.
b) Detföreslogs att Jourlistanfor våren blir den samma som höstens.
Inger gör en ny lista.
c) Yalberedning informerade att det blir många rryval inför årsmötet.

Ntis ta s Qt rels es ammantr öde
blir tisdag den 23 jan kl 18.00

Avslutning.
Mötet avslutades med smörgåstårta och kaffe.
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