
Proto ko ll fr ån sfit r e ls es nmmontr iid e

nd 2018-09-25 kL.t8.00

Plats Forslrarhörnan, Biblioteket

Nörvarande: Anders Sandström, Tbmas Granström, Monika Jonsson,
Cotharino Berggren, Kurt Jorvelius, Börje Isaksson, Kerstin Strhmgen
och Inger Tbrgersson.
Inbiudna: Gun Jonsson och Britt Norman.

Mötets öppnande
Ordforande öppnade mötet och hdlsqde allovtilkommen.

Val av justerare.
Mötet valde Kurt Jarvelius till justerarc.

Godkönnande av dagordning
Föreslagen dagordning godl«inde s.

Föregående protokoll.
Efier genomgång ovforegående prctokoll lades de till handlingarna.

Ehonomirapporl
Catharina redo§ordefor el<onomin, som tirfortsått god.
Antal medlemmar /85 st.

Ovrigoftågon
* Gun beröttade att Byabladet dr på gång och skickas ut veckn 39.
Byabladetfinns riven i Hörnan, for den som vill sitta dtir och ta del av

det. Detfinns mycket annat drir också som cir lösvtirt-

* Börje och Tomas har bilderna klara till kalendern, de skickar ut
bilderna via E-post till styrelsen snarast för godl«innande. Det beslutades
att bestdlla 200 ex. från Ålvsby Tryck.

* Gun rapporterade att den 19 september bjödforskarrt)rening in till
Disgen-Caft i biblioteket, detyar 4 mänfrån Dis-Nord som informerade
om nyo Disgen-prugrommet. Det var ca 20 personer som lam och
lyssnade. Det var en givande forelösning.
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* Anders informerade om ett möte i Wdsels EFS lq,rka drir ett 30 tal
personer samlats. Han bertittode om Wdselfirr och nu.

* Den 17 oloober H 18.00 kommer Nicklas Hertzmanfrån Arkiv Digital
tillsammans med Dis-Nord och ittformerar om Arkiv Digital online.
Detta tir i samarbete med ForslcarJöreningen och ABF Älvsbyt.
* Den 24 oloober kommer Elisabet Juul Nordebo ochf0relaser om sina
bAcker som handlar om DNA-slcilctforskarhistorier Ett samarbete med

' Ålvsbynsforskadörening,Biblioteket.
* Peter Sj0lund ar hos Piteforskarna den 25 old. mellan 19-21. Lolal ör på
FramntisfolHtögsl<olas oula- Kostnad I50lronor Han kommer att bercitta
om aktuell Bureforsbting och nya DNA-rön.

* Wdsels kyrkafirar 50 ån De vill attforskarförcningen hor någonform av
dekagande dcin Tbmas kollar upp om det finns några bilder vi kan visa och
Anders hAr sigfor om detfinns några andra önskemåL.

* Föreningen horfitt enforfråganfrån Folkhögskolan omvivill komma
den l5 nov och hålla någotföredrag. Anders tar det och berrittar om
Militörcrforr och nu.

* Ntir det gdller latser i höst, så ordnar vi en cirkel i hörnan såfort vi
får några som ör intresserade-
Gun tor kontakt med Åsa Holmström Öhtund och hör om hon vill komma
till hörnan och beråtta lite om DNA-forskning.

* Ansvarslista och jourlista rir utskickod till styrelsen. Ingen har
protesterat, så den griller W §orde ett lite tilldgg med att Kurt Jarvelius
sattes upp som rcserv på jourlistan.
* Monilra rapporterade att hon varit i kantaH med skolan och Pia Åhman

för att prata släHforslvting medfrrimst elevernd, men tiven med ltirarna.
Hon har tiven kontakt med Emma lkeh,ve, medarbetarefor
radiopro gramme t B arnamini steriet på Utb il dningsradion.
Monikavill också ta en lantah med Folkhögskolan.

* Inger hade önskemål om att vår loggo ska pryda genvtigen till Hemsidan.
Anders kantahar Carinfi)r ott höra om det ör möjligt.

* Folkhogskolanvill hyro bilder Tbmas lcigger bilder på ett USB och
skiclrar till Britt som vidarebefordrar det till FolkhAgskalanfor påseende.
Bilderna som vi hade till utstöllningenfinns nu på RFN. Tomas tar ner dem
till forskarhörnan.
Tbmasforsökerfåfram en kopia på avtalet som rir uppsatt mellan
Bo Hedman och Museet ang. Fia Engelmarks bilder
* Ålvsbyns kyrl* har bokat in en bildvisning den jl oHober på ca 45 min.
Den som sttiller upp och visar bildspeletfår vi l@mma till sensre.
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* Nyforsprujektet börjar vara klart och styelsen ska gå igenom det och
beslunvad som skall göras med mateialet. Detfinns nuhosAnderc.fur
fiseende.

Nösta sgndsemöte
blir tisdag 27 november

Avshlning
Ordforande taclade fir visat int esse och avslunde mötet.

sekr.
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Anders kndström


