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Protokoll ftån styrelsesammantrzide
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Plats: Biblioteket, lbrskarhöman
Nilrvarande: Cun Jonsson, Äke Engrnan, Tore Holmbom,
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M6tets dppmnde
Ordftirande Gun lonsson iiirklarar mötet öppnat.

Vd rv j[Eacrare.
Till att justera dagens protokoll utses Britt Norman

Dagordning
Föfeliggande dagordning godkänns.

Rapporter
a) Efter årsmötet har eU informationsblad sänts till alla medlemmar som cj har e.

post. Blad€t har också via mail sänts ut till övriga medlemmax.
b) Britt och Gun har vafit på !'olkhögskolan den I I mars och visat bilder och

bcrättat om fiireningen.
c) Föreningen DIS (Data i Sldktforskning) Nord har hålit ett distriktsmöte i

Älvsbyn den 20 mars kl 13.00 på Fluxen. Som ft'reläsare hade fil lic Els€-Britt
Lindblom anlitars och hon berättade om Tolloma och Mästaren från Anundsiö
och sekten Efiaims döttrar, som ävcn funnits i Älvsbyn. Eft 40-tal intresseraåe
åhömre kom lill mötet .

d) Nyjourlista ldr Öpp€t Hus kvällama har utarbetats efter årsmötet.
Mötet b€slutar
4!t nytt informationsblad skall utges till hösten och att bladet får heta "Bya-bladet"
411 tbreningen skall betala halva kostnaden för kalTet som serverad€s vid mötst den
20 mars
alljourlistan gäller t o m vårterminens slut, april månad
A!! i övrigt lägga mpporterna till handlingama

Årsmötesbeslut.
Vid ftreningens årsmöte valdes fyra nya ledamöter in i styelsen. Tyvilrr var ingen
av de nya ledamötema niirvarande vid dagens sammanträde. Ärsmö(et gav också
styrelsen i uppdrag an uts€ en ledanot i valberedningen.
Mötet beslutar
AE i kallels€n till nästa styrelsesåmmantråde sp€ciellt meddela an kallelsen gäller
även suppleanler
4! Gun till nåista sammantråde rapporterar om hon efter kontakt med en del
medlemmar lyckats få någon att stålla upp i valberedningen.

EjIlp med släktforskning
Diskuteras på vilket såft vi kan hjälpa till med sliiktforskning, dels vid våra Öppet
Hus-kvällar, dels via hemsidan.
Mötet beslutar
4q frågor på hemsidan besvams och kommenteras av de, som iir insatta i och har
något svar på ftågoma
a$ styrelseledamötema kan meddela Catharina om de önskar att deras e-postadless
skall tas bort fiån hemsidan
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eg vi i forskarhöman skall hälpa medlemmama med en lö$ta introduktion i
slåiktforskning, visa vilka möjligheter som finns med de olika progranmen m,m,
4lL! vi som målsättning har att medlemmama sedan själva i stort sett på egen hand
skall kunna fortsätta sin slliktforskning
al!! vi om medlemmama behöver mer hjälp skall ltinvisa till studiecirkel i iimnet

$ 7. D.tor i forskargrott.tr
Den nya datom finns nu på plats i forskargrottan och abornemangel Arkiv Digilal
tu install€rat. Diskuteras frågan om på vilka datorer vå'ra inköpta CD-skivor skall
vara tillgzingliga.
Med iin&ing av tidigare beslut i frågan beslutar nu mötet
dL! de tle CD-skivorna, Databasen Emigranten Populåir 2006, Begravda i Sverige
och Piteporträtt 2009, endast skall finnas på datorer i forskargrottan
4E övriga skivor även skall vara tillgängliga på datorema i forskarhöman

$ 8. Studiecirklar
Gun rapporterar att Bya-projektet fortsätter liksom tidigarc. Till studiecirkeln "Från
ISononybygge till Skattehemman" finns nu sex anmälningar fiir våren.
Mötet beslutar
a! Gun tar kontakl med cirkelledaren Lennart Kadsson för vidare handläggning av
ärcndet.

$ 9 Ekonomiråpport
Kassören Tore Holmbom rapporterar
4!! Iöreningens banktillgodohavande nu uppgtu till 43 459:64 sedan Byaprojektets
medel, 8 297:-, har fråndragits
qg bokftirda mcdlemsavgifter uppgår till l7 450, vilket motsvarat I l7 medlemmar.

$ 10. Avelutning
Då inga övriga frågor finns Itirklarar ordlijranden mötet avslutat.
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