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Forslarhornan, Bib li oteket

Niirvarandc Anders Sandstrom, Börje Isaksson, Catharina Berggren, Ann-
Sofie Öberg, Tomas Granström, Kerstin Strömgren, Monila Jonsson och Inger
Torgersson.
Gikter. Britt Norman och Gun Jonsson

Milas öppnandc
Ordförande öppnade mötet och fuilsade alla vrilkommen.

Vol av justerare.
Mötet valde Kerstin Strhmgren till justerare.

Godkönnande av dagordning
Före slagen dagor*ting god«ircfu s med några tilkigg urder Övriga frågor.

Föregående protokoll
Genomgång av foregående mötesprotolall, som lades till handlingarna.

Ekonomisk rapporl
Catharina redoglordefor ekonomin som rirfortsott god.
Antalet medlemmar dr rru 193 st.

Övrigafrågon
o Gun berrittde att Byabladet ar klart och skickas ut vecka I8
o Restlager bocker som var kvar hos Ålvsby Tryck rir mt fuimtade ochförvaras

i killaren på biblioteket.
o Återbetalningfran Rilaarkivet, de pengarna lnr lammit in tillföreningen.
o Förfrågan omfoton: Enförfrågan om ettfoto ang. Tvtirån, tar Börje hand

om.
Anders harfått enförfråganfran Harads om ettfoto kring en Hedman,
han hrnvisar till Piteportrtitt.
Ett skolfutofrån Åkerdal har ocl$å efierfrågats, det tar Tomas och Anders
hsnd om. Tomas luinvisqr till Vidsel.ru.

o Kurser, vifortsritter med cirklar så lcmge detfinns intresse. I ABF:s regi.
t Inbjudan till utstrillningen om Kurt Lundmark kom vtil sent, troligen kommer

den till Älvsbyn.
o Börje och Tomas tarfram bilder till kalendern 2019. Temaförr/nu.

Britt tar kontah med Jalarsför att höra om vi far anvrinda deras vykort.
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Dataslcydd har nya regler som vi cir medvetrn om, så det lades till
handlingarna.
Det lwr lrommit ett erbjudarde om hjdlp att söla bi*ag, det lavi
till handlingama.
Detfinns önskemåI om att vi slm ha ytterligare enwebansvarigför
hemsidan, förslagsvis Börje. Anders ska titta på hemsidon och vi tar upp
detta vid nrista styrelsemöte.

En medlemsutflyW till Svensbylida på en lrulturdag den 3 juli står på
önskelistan. Bussresa anordnas somJöreningen bjuder på.
Intrtide och ev.fikafar medlemmaruut betala sjtilva.
Catharina, Inger och Ann-Sofie undcrsöker och tarfram en inbjudan som
skiclms ut till medlemmarna.
Sommarförvaring av datorer tar Monika hand om.
Tomas kollar upp datorerno i grotto"n.

Bildvisning: Monilra tar kontah med kyrkan och Karin Marklund ang. tid av
bildviming.
Cathdrina och Britt visar bildspel den I3 maj i Lilllarstrrisk och den 15 maj
i terapilokalen, till en kostnad pa 300 kr/viming.
Prisetför bildvimingar blir &irefier höjt till S00lronor.
Catharirn skickar ut till styrelsen listan "Vem gör vad" för påseende och
ev. cindringar.

§ 7 Niista sgrelsesammantriide.
blir tisdag den 28 mgusti k1.18.00 iforskarhOrnon

§8 Avslutning
Efter avslutat möte, avslutades stisongen med smörgåstårta och kaflfe.

Ordförande
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Kerstin Stromgryen
Justerare


