
Protokoll fran styrelsesammantrade 

Tid 2019-01-22 
Plats Forskarhoman, Biblioteket 

Ndrvarande: Anders Sandstrom, Monika Jonsson, Catharina Berggren, 
Kurt Jarvelius, Borje Isaksson, Kerstin Stromgren Berit Ljuslinder Ann-
Sofie Oberg och Inger Torgersson. 

Inbjudna: Gun Jonsson och valberedningen Helena Stenberg. 

Motets oppnande 

Ordjbrande oppnade mdtet och hdlsade alia vdlkommen. 
Vat av justerare. 
Motet valde Berit Ljuslinder till justerare. 
Godkdnnande av dagordning 
Fbreslagen dagordning godkdndes. 
Foregaende protokolL 
EJter genomgang av foregaende protokoll lades de till handlingama. 
Ekonomirapport. 
Catharina redogjorde for ekonomin, som dr mycket god. 
Antal medlemmar 195 st. 
Ovriga frigor 
* Inkommen skrivelse. 
Sveriges Sldktforskarjorbund har skickat injormation om vad som gdller 
ndr man koper databaser som ska installeras pa Jlera datorer. Da maste 
vi kopa Jleranvdndarlicenser. Inger tar kontakt med sldktjorskarjorbimdet 
och koper senaste Dodboken med behorig anvdndarlicens. 
* Byabladet. 
Gun berdttade att Byabladet dr pa gang och skickas ut i 

slutet avfebruari. Byabladet Jinns dven i Hdrnan,j6r den som vill sitta ddr 
och ta del av det. Ddr Jinns mycket annat ocksd, som dr Idsvdrt. 
*Hemsidan. 
Borje tar kontakt med Carin for en trdff han vill gdma ha 
lite utbildning om hemsidan. 
* Kalendern 2019. 
Forsdljningen har varit bra, det finns totalt 18 st. kvar 

Borje har som vanligt varit mest aktiv i forsdljningen. 



* Arkeologisk undersokning av Selholmen 
Under sommaren sd skall det goras en arkeologisk undersokning av 
hogarna pa Selholmen. Det kommer bli guidade ttirer den 25 augusti da 
dven en arkeologisk hund ska vara ddr. De vill gdma att vi har ett 
samarbete dd. Anders meddelar vdrt intresse. Dettafdr vi dterkomma till 
senare. 
* Cirklar och kurser 
Gun informerade om att vi har fortsatt samarbete med ABE 
Asa Ohlund haller pd med ett hdfte pa ca 30 sidor om DNA-teknik. 
Vi hor med biblioteket om vijdr hjdlp med utskriften. Vi forsoker jd Asa 
som cirkelledare till en cirkel om DNA. 
Vi pratade om att starta upp trdffar som vi kan kalla Disgencaje 

forslagsvis pd tisdagar, om det passar de som dr intresserade. 
* Sveriges Sldktforskarforbund 
Roger Lonnebjer frdn Sldktforskarprbundet villkomma och besoka oss pd 
ettjbreningsmote imder vdren. Anders tar kontakt med honom. 
* Kreditkort tillJoreningen. 
Kassdren anser att det dr en onddig ko.9tnad och behovs inte. 
*Pdrlfoto. 
Kostnader for kort frdn Pdrlfoto, har Britt tagitfram och 
prislista finns i homan. 
*Nyforsprojektet. 
Gruppen trdjfas tisdag den29/l och pratar igenom projektet. 
Tas upp vid senare mote. 
* Arsmote man. 4/3 
Planeringjbr drsmotet, borjade med att Helena redogjorde hur Idngt 
valberedningen kommit i sitt arbete. 
Kallelsen ska .skickas ut senast 15 februari. Gun och Ann-Sofie ordnar 
med utskriji av kallelsen. 
Anders oppnar motet med parentation over avlidna medlemmar imder det 
gdngna dret och hdller i klttbban till det att ordforande for drsmotet blir 
vald. 
Fdrslag tillfbreldsare pd motet varAke Engman som har en berdttelse pd 
pitemdl och ev. Asa Ohlund att prata om DNA. Gun tar den kontakten och 
Catharina bokar lokal. 
* Diabilder. 
Det finns ett USB-minne med bilderfrdn ombyggnationema 

av Sjukhemmet och Hdlsocentralen som doktor Tvedten har tagit. Dessa 
bilder vill vi gdma visa, men efter drsmotet. Dd ska vi bestdmma vilken 
dag och tid. 
* Angaende "Brev gomdes i tapeten " infort i PT 2019-01-17. 
De uppgifter som Borje for skat fram, om dessa brevskrivande flickorsom 
det handlar om, skickar han in till PT. 



* Foreningens framtid 
Monika har fitnderingar pd hitr vi ska jd in ungdomar, som intresserar sig 
for sldktforskning. Hon har kontaktat skoloma, men intresset verkar svalt. 
Vi Jar Jbrsoka komma pd ndgot, hur vi ska Jd ungdomar till hbman. 

§ 7 Nasta styrelsemote 
blir tisdag 12 Jebntari 

§ 8 Avslutning 
Ordjbrande avslutade motet. 

Berit Ljuslinder 
Justerare 


