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Wotofrottfiå.nsgretsesantmanträle

2018-01-23 H 18.00
Fors karhörnan, Bibl i ot e ket

Niirvarande: Börje Isaksson, Catharina Berggren, Ann-SoJie Oberg,
Tomas Granström, Berit Ljuslinder och Inger Torgersson.
Valberedningen. Helena Stenberg, Britt Norman

Mötets öppnande
Då ordforandeposten rir vakant, öppnade tillf,, mötesordJbrande Cotharina
mötet och hrilsade alla vrillammen.

Val av justerare.
Mötet valde Tomas Granström till justerare.

Godkdnnande av dagordning
Före slagen dagordning godl«inde s.

Föregående protokoll
Genomgång av fi)regående mötesprotokoll.
Inger tar kontah med Paulina Nordinfor an
checlra cN om deras intresse till ett samarbete.

Ehonomisk rapport
Catharina redo§orde fi)r elconomin som tir fortsatt god.
Antalet medlemmar dr nu 192 st.

Årsmötet
Inbjudan till årsmötet den 5 mars skickas ut vecka 7.

Ann-Sofie ordnar det. Föreldsare blir Lennsrt Öhmanfrån Arvidsjaur.
Han lcommer att tala om boken "Hur sjukvården kom till norr".
Britt tar lrnntakt med Åke Engman och hör om han kan sitta ordfi)rande på
årsmötet. Catharina har bokat lokalen.
Inger, Catharina, Ann-Sofie, och Berit trtiffas måndag den29jan. kl. 15.00
o ch j obbar me d Ver l<s amhet sb er rittel s en.
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Val b er e dningen s rapp o rt"
Britt redo§orde valberedningens arbete. Det har ordnat sig med en ordförande.
Det måste bli en arbetande styrelse så alla som kan, ska strilla upp.
Valberedningen redovisar namnen till posterna, vid nösta styrelsemöte.

Ovrigafrågor.
a) Gun arbetarJörfullt med Byabladet som blir klart på måndag.
b) Liberalerna vill ha en bildvisning söndag den l8/2 k1.16.00 i kommunhuset.
Britt och Ann-Sofie tar hand om det,
Karin Marklundfrån lqtrkan hode önskemål om envisning i vår, men skjuter
upp den till hösten. Monika har lovat ta hand om det.
c) Kurser, vi fortstitter med cirklar så lange det finns intresse i ABF:s regi.
d) Det beslutades att Tomas kollar priser och besttiller enfcirglaser, sam ska

Jinnas stationerad hos GunfOr hennes arbete iföreningen.
e) Börje har kollat priser på USB minnen med logga, han bestriller på
samma stcille som tidigare, då de hade brista pris.

fl Tomas leigger in nyo Dadboken och Piteanor i samtliga datorer.

Ndsta sty rels es ammantröde.
blir tisdag den I 3 februari kL.18.00 iforskarhörnan.

Avslutning
Catharina avslutade mötet.
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