
ÄIvsbyns
Forskarfiirening Protokoll från styrelsesammanträde

Tid 2018-02-13 kl 18.00-19.ls
Plats Forskarhörnarq Biblioteket

Närvarande: Anders Sandströrq Catharina Berggreq Börje Isaksson, Roland Sundberg,
Tomas Granström, Berit Ljuslindeq Monika Jonsson, Ann-Sofie Öberg.

Valberedningen. Britt Norman och Helena Stenberg samt dessutom Byabladets konstruktör
Gun Jonsson.

§ I Mötets öppnande.

lanstgorande ordforande Anders Sandstrom öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

§ 2 VaI av justerare och sekreterare fiir mötet.
Mötet valde Börje Isaksson till justerare och Ann-Sofie Öberg till sekreterare.

§ 3 Godkännandeavdagordning.
Föreslagen dagordning godktindes.

§ 4 Föregående protokoll.
Catharina laste upp de viktigaste punkterna i öregående protokoll, vilket lades

till handlingarna.

§ 5 Ekonomisk rapport.
Catharina redogiorde for ekonomin, som fortsatt tir god. Hon meddelade
dessutom att vi kommer att fä 5 000 kr från Sparbanken for våra utbildningar.
Medlemsantalet är i dagsläget l9l medlemmar.

§ 6 Medlemsavgift fiir år 2019.
Beslutades loreslå årsmötet att medlemsavgiften forblir oforåindrad.l50 kr lor
vuxna och 50 kr ör ungdom upp till 25 än.

§ 7 Årsmötet, vem gör vad?
Catharina läste upp från sin "lathund" om vad som skall göras infor årsmötet.
Olika uppgifter delades ut till styrelsens medlemmar och vi beslutade att tråiffas
kl 17.00.

§ 8 Kalendern 2019.'
Mötet beslutade att en kalender skall göras och att Börje och Tomas börjar att
titta på bilder. De kan även begära hjiilp från andra.

§ 9 Verksamhetsberäffelsen.
Ett forslag till verksamhetsberättelse for 2017 forelåg och beslutades att tryckas
upp och finnas tillgänglig till årsmötet.



§ 11

§10

§12

§13

Valberedningens rapport.
Britt Norman redogjorde for arbetet med att rekrytera styrelsemedlemmar. Det
har gått åt många timmar till detta. Ett forslag har upprättats och som

överlämnas till årsmötet.

Övriga frågor.
a) utskick till årsmötet. Detta åir klart.
b) Annonsering i annonsbladet ska ske den 2l februari.
c) Vinster till lotteriet uppmanas vi att skiinka eller att fråga hos div handlare

om de kan skiinka någonting.
d) Jourlistan for våren gäller även om styrelsemedlem slutar i och med

årsmötet.
e) Swishnummer 123 277 1755 har anskaffats att användas vid bl a forsäljning

av kalendern.

0 Byabladet med utgivning i maj har stopptid for inlämning av material den 23

april.

Nästa styrelsesammanträde.
Nästa syrelsemöte blir tisdag den24 april kl. 18.00.

Avslutning
Mötet avslutades med kaffe och semlor.
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