
§1

Prot o ko ll fr ån s ty r e ls e s ammuntr iide

nd 2018-il-27 kL.18 00

Plats Forskarhörnan, Biblioteket

Nrirvarqnde: Anders Sandström, Tbma.s Gran.ström, Monika Jonsson,
Cathorina Berggren, Kurt Jarvelius, Börie Isaksson, Kerstin Strömgren
Berit Ljuslinder Ann-Sofie Öberg och Inger Tbrgersson.
Inb.iudna: Gun Jonsson, Carin Blom och Helena Stenherg.

Mötets öppnande
Ordforande öppnade mötet och halsode alla vrilkommen.

Val av justerare,
Motet valde Ann-Sofie Öberg tilljusterare.

Godktinnande av dagordning
Före s I a ge n dago rdning godkinde s.

Föregående protokoll.
Efter genomgång av.föregående protokoll lades de till handlingarna.

Ekonomirapport.
Catharina redogjorde for ekonomin, som ar.fortsatt god.

Antal medlemmar 193 .st.

övriga frågor.
* Byabladet Gun bertittade att Byabladet rir på gång och skickas ut under
veckq 18. Byabladet finns civen i Hörnan, .f0r den som vill sitta ddr och ta
del av det. Ddrfinns mycket annat ock^;å, som cir ldsvcirt.
* Kalendern 2019 tir klar ochförsciljningen r)r i.full gång. Tomas gav
Börje en eloge för det stora arbete han lagt ner på kalendern.
* Arkiv-Digital. I mitten av oktober hade vi besök av Nicklas Hertzman

från Arkiv-Digital som berr)ttade om deros arbete med scanning av

lgtrkb0cker.(mer att ldsa i Byabladet.)
* Elisabeth Juul var senore i oktober och presenterade sina böcker som

handlar om den nya DNA-tekniken. (mer att ldsa i Byabladet.)
* Framnds den 25/10 Till Peter Sjölunds.föreldsning på Framnc)s,

var det ingen.från styrelsen representerad.
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* Kyrkan i Wdsel firar 50 år och Forskorföreningen var representerad av
Anders som berrittade om gamlo Vidsel. Tbmas visade bildspel och detta
var mycket uppskattat.
* Folkhögskolan. Anders vqr och hade en .ftreldsning om " Försvaret forr
och nu. " Det var ett omtyckt rimne.
* Cirklar och kurser
W har under hösten haft en cirkel i slaktfurskning och Disgenprogrammet
dcir deltagarna haft sin dator och arbetat med eget material. Gun som
cirkelledare, Britt och Inger som hjcilpredor Deltagarna har tyckt det varit
ett bra upplagg. Cirklar ger ju dven foreningen lite pengar Detta fortsdtter
vi med till våren, om vi far några intressenter. Efterfrågan.finns om en

cirkel i DNA-teknik. Det kan vi ordna om vi fårfram en cirkelledare på det
området.
* Utbildningsradion/ Bornuministeriet.
Monika har varit i kontakt med skolan ang. slciktforslvting bland elever.

Hon har inte hört något dar ifrån. Hon återkommer i.frågan.
* Älvsbyns kyrka. Catharina, Britt, Inger och Ann-So/ie (de senare.för att
ldra) har visat bildspel i kyrkan, som blev mycket uppskattat.
*Arkivavtal. Tbmas vrintar.fortfarande på en kopia, på avtalet som cir
uppsatt mellan Bo Hedman och Museet ang. Fia Engelmarlrs bilder.
* Genvrigslogga till hemsidan fungerar olika, beroende vilken version man
har Styrelsen anser frågan utagerad.
* Sver ig es S I ii ktfu rs k arfi)r b un d
Roger Lönnebjer.från Slaktforskarftrbundet vill komma och besöka oss på
ett föreningsmöte. Tas upp vid ncista styrelsemöte.
* Sltiktfurskningens Dag, som cir den 19/1 2019 har vi ingen aktivitet på
grund av juluppehållet.
* fu@ott till Biblioteket. Ann-Sofie och Inger ordnor med detta.
*Avanmtilan. Den som inte kan n(irvara på styrelsemötet bör meddela
detta till kassör eller ordförande, speciellt om det blir någonfortdring.
Catharina kollar vilka kostnader det cir.för att få ett kreditkort till
föreningen.
* Jourlistan, ett forslag gick runt till alla, inga protester så den gciller
under våren.
* Inkomna skrivelse. Anders laste upp ett brev från Anna Sundqvist som
skicknt några brevkort, som hon vill vi ska ta hand om. Börje tog dessa.för
att gå igenom materialet.
Prirlfoto. Kostnader.för kortfrån Parlfoto samt album tas upp vid nrista
möte.
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* Hemsidan. Börje tar hand om hemsidan och tar l<ontaW med Erik
Skoglund som tidigare sagt dtt han lande tcinka sig det. Carin står lwar
som bachtp.
* Hålran Nyberg har ltimnat in en ljudfil. Undersöker om vi kan lagga den
på hemsidan.
*Nyforsprojektet. Anders har ltist igenom materialet, och efter några

justeringar besttims det vadvi ska göra med detta. Tar upp det senare.

Ndsta styrelsemöte
blir tisdag 22 januari

Avslutning
Ordforande tackade for visat intresse och önsknde alla en God Jul,
mötet avslutades med smörgåstårta samt kaffe och kaka.

ffir*'-fu-U. ^Ulnger lorgersson
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