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XÄlvsbyns Forskadiirening

Protokoll från styrelsesammanträde

,ntpsey
aorsfuLrJörcning

tt ruw. |ltpanatetse

Tid:
Plats:

$ r .

s2.

$ 3.

$6.

2010-01-27 kl 17.00
Biblioteket, forskarhörnan

N?irvarande: Gun Jonsson, Äke Engman, Tore llolmbom,
Gerd Öhmm, Britt Norman, Gösta Andercson,
Roland Stmdberg, Birgit Granström, Catharina Berggrcn
och Tomas Granström.

$4.

Mötets öppnande
Ordörande Glm Jonsson örklaxar mötet öppnat och hiilsax alla välkomna till årets
fiirsta sammanträde.

Val av justerare.
Till attjustera dagens probkoll utses Birgit Cranström.

Dagordning
F'öreliggande dagordning godkänns.

Råpporter
Gun rapporterar
a) att mikrokoften lör år 1939 nu har kornmit.
b) att Byaproiektet har ändrat sina cirkelsammankomster till måndagar 13.00-

15.30.
Mötet beslutar
A!1 med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.
4l!1 Birgit 1ar hand om mikrokorlen och såtter in dem på plats i mikrokortsslällen.

öppet tlus
Ny lista har upprättats för vårcn 2010.
Mölet beslutar
4l!! listan far gälla liam till årsmötet i mars.

Inkomna skrivelser, inbjudan
Följande skrivelser har inkommit
a) Inbjudan lran Fritids- och KultumiLnnden att tisdagen den 9 februari kl 19.30

redovisa ftireningens verksamhet.
b) Inbiudan att delta i programmet ftir Aldrcvecktul torsdagen den 1 I februari kl

10.00 - 16.00. Visning av verksarnleten i forskarhörnan.
c) lnbjudan liar Älvsby Folkhögskola all torsdagen den 1l mars kl 13.00-

15.00 iniir torsdagsgruppen av pension:ter berätta om löreningens verksamhet.
Mötet beslutar
A!! Gun och Britt representerar liireningen den 9 februari
4!! den 1l I'ebruari se till att forskarhöman iir bemannad och att ett bildspel visas
qX Gun och Bdtt gör upp ett program fiir deri l1 mårs på Folkhögskolan



S 7. Information till medlemmar
Diskutemdes på vilket sätt vi skall kunna nå ul med inlbmation till medlemmar
som ej har e-posl, t ex var protokollen finns tillgåinglig4 vara öppettider m m.
Mötet beslutar
att snarast efter årsmötet sainda ut ett infomationsblad till dessa medlemmar
A!! slyrelseledamöterna lämnar liirslag till Gun om vad vi bör inlbrmera om.

S 8. Ärsmötet
Mötet beslutar
a!! årsmötel skall hållas i Alvåkraskola.ns matsal måndagen den 8 mars kl 18.00
A[ st)relsen tr:illas kl 17.00 1ör att liirbercda mötet
q[ Gun kontaktar Runo Bergkvist med lörliågan om han kan vara ordliirande liir
mötet
4! vidtala OlofSkoglund liån Pitebygdens iro$karIörening att på fusmötet berätla
om liireningens lbtoprojekl
4t Chatarina får i uppdrag att kontakta tidningen Älvsbynltt 1i;r annonsc ng
at medlemmarna i utskicket med inbetalningskoflet år kallelse till årsmiitet

$ 9. Vcrksamhctsbcrättclsen
Innehållet och utforr:ringen av fiamsidal på verksamhetsberättelsen ftir 2009
diskuterades. När det gäller den ckonomiska bcrättelsen har bokslutet med
rödviindiga handlingar överlämnats till revisorn för genomgång.
Mötet beslular
4l!1Gun gör ctt förslag till verksamhetsberättelse och mailar över det till
styrelselcdamöterna

$ 10. Cirklrr
Cun rapporterar att Byaproieklet lbrtsälter även undcr våren och att någon ny cirkcl
inte är aktuell ltir närvarande.
Mötet besl utar
all! lägga rapporlen till handlingarna

$ Il. Inköp av dator
I enlighet med styrelsebcslutct i november 2009 har l'omas Granström hos firma
Kontorsleknik undersökt priset på datorer.
Mötel beslutar
4l uppdra åt Tomas Granström att hos l]rma Konlorsteknik ör löreningens räkning
inköpa en lämplig dator till vår forskargrotta till ett pris av högst 10.000:- kronor

$ 12. Skrivare till forskårhörnan
Den laserskrivare, som nu linns kopplad till datorerna i forskarhömin, Iungerir
dåtieI.
Mötet beslutar
ql!! Chatarina tillsamrnans med Tomas undersöker hur skrivarfrågan kan lösas
4!1 ftendet tas upp på nytt vid räs1a sammanträde i februari.

$ 13. Medlemsavgift 2011, fiirslag till årsmötet
Diskuterades medlemsavgilien fdr 201 I och eventuell familicavgift.
Mötet beslutar ftireslå fusmötel
4[ behålla oltiråindrad medlemsavgift 201 I d v s 150:- konor/ar och 50:- konor/ål
örungdomtom25år



$ 14. Bokslutet 2009
Föreligger nu uppfättat bokslut ör åx 2009. Ärets resultat efter avskivningar
uppgar till 1 5.63 6:5 0 och det egna kapiralet till 3 3.5 54: 1 4.
Mötet beslutar
4!l! lägga rapporten m€d godkåinnande till handlingama.

$ 15. Antal medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 119, vamv I ungdomsmedlem.
Underjanuari har nu ).tterligarc I medlem tillkommit.
Mötet beslutar
A! lägga mpporten med godkiinnande till handlingama.

S 16. Nästa sammanträde
Mötet beslutar
A( nästa sammanlxäde blir måndagen den 22 februari kl 18.30 i forskarhörnan.

S 17. Avslutning
Ordldranden fiirklarar mötet avslutat.
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