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Proto koll fr ån stltrels es ammontröde
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Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Nörvarandc: Anders fundström, Ann-Sofie Öberg, Tbmas Granström,
Cathaina Berggren, Ulrica Hamsch, Böje Isalcsson, Kerstin Strömgrcn
och Inger Tbrgersson.
Inbjudna: Gun Jonsson och Britt Norrnan.

Möteb öppnandc
Ordfi)rande öppnade mötet och kilsade alla vrilkommen.

Val a' justcrarc.
Mötetvalde Ulrica Hamsch till justerare.

Godkånnande av dagordning
Förc slagen dagordning gdkind es.

Förcgåcnde potokoll
Efter genomgångavfAregående prctolcoll, giordes en öndring och
sen lades till handlingama.
Bildisningi Lillkorcträsk blev instrilld och de åte*ammer i septemben

Ekorumirapport
Cathaina rcdogjordefir ekonomin, som tirfortsatt god.
Anal medlemmar 184 st.

Övrtgafu,ågon
* Gun benittade att Bybladet rir på gang och skickas ut i månadsskifiet

sept-oh.Anders harnågra bilder somhan överkimnar till Gun.* Knut Lundmarks utsuillning lammer ftrmodligen att visas fi flera
orter i kinet. Anders lallar upp det.* Gun informerade om att Dis-Nord lammer tillforslcarhörnan den 19
sept. kl. 14,00,för att informera om Disgens senaste version.
I olaober lammer Dis-Nord och Arkiv Digital,för att informera om
nya Arkiv Digital online. Mer informationfinns på Hemsidan.
Nrir det gtiller larser såfonsattervi med cirklar om detfinns intrcsse i
ABF:s re§.

* Arbete medfotokalendem tar Börje och Tbmas upp igen efier
s omma ruppehål I e t. B i ld e rna til I kalend e m b ea rb e a s v id
en ny tnifi.

* Wdselföru och nu. Anders awaktar med detta, tills en ny ttifi.
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Utbildningsradion har kimnat enforfrågan om dtt medverka i
pngrammet Barnaministeriet. Handlar om forslming Jör ungdomar
Iiimnar överfrågan till Monika, somfir ta strillning.
Catharina visade ansvarslistan som godkindes
Inger gör en ny jourlista och skickar ut till berörda.
GDPR. Paul har skrivit in på hemsidan den information som
tir nödvtindig. På hemsidan underflik: Omfiireningen och vidare till
dataslrydd, d ar finns me r information.
Var och enJär kisa igenom deua ach ta sttillning.
Bilderfrån revyer 60-70 tal som Kjell Tegnelund hart av sig om, finns
nu hos Jan Öberg och eir inskannade.
Anders harfitt enforfråganfrån Museåt, vad högarna fr Selholmen rir
for något. Tbmas har svarat att det tir narurliga hOgar
W hade en medlemsrcsa till Svenbyliden i juli som var intrcssant.
Det blev 39 medlemmar med på resan och solen lyste från sin brisn
sida. Mycket givande.
Bildvisningen som kyrkan var intrcsserad av blev uppskjuten till hösten.
Monila håller konnlaen med Karin Marklund.
Bör1e informerade om Nyforsprojelctet som bo4ar vara klart, vi kollar
upp mateialet och beskimmer vad vi ska göra med det.
Bordlaggs till nrisa möte.
Det beslutades att ansvarigafi)r Hemsidan och Byabladet samt
valberedning slra kallas till styrelsemöten.

Nösta slltrelsemöte
blir tisdag 25 september

Avslutning
Ordfi;rand e avshtnde möte t
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Anders Sandström

ordf.

\' -, '.-; ii "- '
u.f :-. i. i. .". .l:.1, 

:'.t". ! t. !r,]. ;.1==:..

Ulrica HamsZh
Justerare
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