
Å## Protokoll f irån styrelsesamt'nanträde
Tid         2019-11-26  ld.17.00

Plats    Forskarhöman, Biblioteket

Närvaiande.. Anders Sandström, Börje lsaksson, Berit Ljuslinder, Ann-
Sof ie Öberg, Kurt Jarvelius, Margareta Holmström, Catharina Berggren,
Tlomas Granström, Inger Öhlund, Monika Jonsson, Inger Torgersson, Britt
Nori'nan och Gun Jcmsson.

§ 1        Mötets öppnande
Ordf törande öppnade mötet och hälsade alla välkommen.

§ 2        V7al uy justenire.
Mötet valde Börje lsaksson till justerare.

§ 3       Godkännundeuv dagoTdning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4       FöregåendeprotokolL
Ef ter genomgång av föregående protokoll, lades dessa till handlingarna.

§ 5        Ekot!iomirupport.
Caiharina redogjoide f iör ekonomin, som är f ;ortsatt god.
Antal medlemmar är 197 st.

§6       övrigafrågor.
* Inkomi.n skriveb;a:.
Anders läste upp ett utskick om ett
"Historiskt uflyktstips till Dahlströmsgåiden i Wadstena". Det var inget

större intresse på gmnd av avståndet.
De skrivelser som Amders får, skickar han vidare till styrelsen via
e-post, för att ta del av.
* Byabladet
Gun infiormerade om att Byabladet är så gott som klart och skickas i
början av december.
* Hemsidan
Börje lämnade lite infiorniiation om hemsidan. Han lägger in på hemsidan
omjuluppehållet.
* Cirklar och kurser
" Släktf iorskarcaf tet " avslutades den 2 6 nov. för juluppehåll.

Det har fiingerat bra trots att vi var måmga. Om det blir något till våren
återkommer vi till.
Tfii f år besök av Curth Svedberg f fadder) och ordff Christian Andersson

från lns-Nord den 27 norv. Då fims chans att ställa ftågor om Disgen.
Tfii tar upp med ABF om möjligheten att jå bidrag, då vi lämnar in

kulturrapporter, t.ex. Selholmen, besöket ftån Dis-Nord och bussresan till
Furunäs då Berit hade ett f tmt cmf iöramde.



* Nyf io"projektet
Börje kollar upp om Nyfiorshäfitet är klart på tryckeriet. Fakturan har
kommit men inte hört något om häftena..
* Kak3ndern
Börje har sett till att Kalendern är klar och  f;örsäljningen är i fitll gång.
Den fims i begränsat antal.
* Rupport om rnötet med koi!nmunalTådet 11 nov.
Mötet med Tomas Egmark tyckte vi var viktigt, f;ör att ge och jå lite infio
om vad som ska hända med biblioteket och i förlängningen
forskatiöreningen. Tfii f år hoppas det blir kvar på Fluxen.
* Mööäga möteslokaler f ör årsmöte.
Det ftms möjlighet att hyra PRO:s lokal som rymmer ca 80 personer eller
Johamesgården som rymmer ca 50-55 personer.
Enligt T:omas Egmark finns det även lokaler i kommunhuset att låna, helt
gratis. Wi undersöker även om det går vara i Nybergas matsal.
* Irwentering
Catharina och lnger uppdaterar inventarielistan
* Julf ika till biblioteket
Am-Sofie och lnger ondnar det
* övrigt
-Britt berättade att hon varit i kontakt med brandstation.
Forskarf iöreningen kommer att f å ta del av brandstationens gamla arkiv,
om de bränder som varit i Älvsbyn
-Berit berättade att hon efter 7 års f;orskning har ftmit sin
makes släkt på hans fiars och mors sida. Det blev möjligt när mcm fick
tillgång till DNA-teknik.
- Inger har skickat ut jourlista jör vånn 2020

§ 7        * Nästa styrelsemöte
blir tisdag 21 jan, 2020

§ 8        * ANslutrting
Ordftörande awslutade mötet och önskade alla en God Jul

Amders Sandström

Ordf. -ä-,j,-
Börje lsaksson
Justerare

Tiorgetsson
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