
Älvsbyns Forskarliirening

Protokoll fnån styrelsesammantråide

Tid:
Plats:

20t0-02-22 kt t8.30
Biblioteket, fbrskarhömar

Niirvarande: Gun Jonsson, Åke Engman, Tore I-loimbom,
Gerd Ohman, Britt Norman, Gösta Andersson,
Roland Sundberg, Catharina Berggren, Tomas Cranstöm
samt sammankallande i valberedningen, Chdstina öhlund.

$ l. Mötets öppnande
Ordliirande Gun Jonsson fiirklarar mötet öDonat.

$ 2, Val av justerare.
Till attjustera dagens protokoll utses Tore Holmbom

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkiinns.

S 4. Kommand€ aktiviteter
Gun npportera! om följande kommande aktivit€ter:
a) Britt och Gun skall presentera Föreningens verksamhet på Älvsby

Folkhttgskola den 1 ) mars kl 13.00 bl a genom att visa bildspcl med gamla
bilder från Alvsbyn.

b) Föreningen DIS (Dala i Sliiktforskning) Nord kommef att hålla distrikrsmöre i
Alvsbyn den 20 mars kl 13,00. Gun har bokat lokal i Konstgården och alla
intresscradc är välkomna. Information om mötet kommer att ske senom DIS
Nord, som även står flir alla kostnadcr.

Mötet beslutar
a( med godkännande lågga rapportema till handlingama.

$ 5. Rrpporter
a) Christina Öhlund rapporterar om valberedningens arbetc med att få lcdarnöter

på de fyra vakanta platsema. I nuläget år fortfarande två suppleanter vakanta.
Styrelsens uppmanas att till valberedningen komma med ftirslag.

b) Gun och Britt har redovisat Föreningens ekonomi och verksamhet vid träffen
med reprcsentanter lör Fritid och Kultur den 9 februari.

c) Rapport låimnas om torsdagen den I I februari i samband med Äldre- och
Anhörigveckan. Föreningen visade sin verksamhet i forskarhörnan 10.00 *
16.00 och anangemanget var välbesökt hela dagen.

d) Föreningens Verksamh€tsberättelse ör 2009 ä nu klar, Gun skickar ut den till
alla de som har e-posl.

Mötet beslutar
ats lägga rapportema med godkiinnande till handlingarna.

S 6. Inför ånmöiet
Mötet beslutar
Ats inga aftischer om å$mötet skall sättas upp utan annons kommer att flnnas i
Alvsbynyft fredagen den 5 mars.
at! B tt och Chatarina inhandlar det som behövs fiir serveringen av kaffe med
smörgas
44 Åke hiirntar nyckel till lokalen, Älvåkraskolans matsal
4E sq.relsen samlas senast kl I 7.00 för an örbereda årsmötet
q[ den som har möjlighet att köpa in fler muggar till kaffet skall meddela Gun
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{ 7. Informatiol till medlemmar
Vid öregående sammanträde beslutades at1 efter årsmötet szinda ut ett
informationsblad till medlemmar som inte har tillgång till Intemer.
Mötet beslutar
a!! informationen samtidigt skall siindas till övriga medlemmar med e-post
att efter årsmötet nilmare diskutera utlbrnningen och innehållet i bladet

$ 8. Ekonomirapport
Kassören Tore Holmbom rapporterår
alll ftireningens banktillgodohavande nu uppgår till 40 378:64 sedan Byaprojektets
medel. 8 297:-, har fråndragits
4[ bokfiirda medlemsavgiftq uppgår till 7 650, vilket motsvarar 51 medlemmar.

$ 9. Ekonomifrågor
a) Tomas rapportemr om sina kontakter med firma Kontorsteknik angående inköp

av en ny dalor. Awaktar med inköp till dess att e1t godtagbart pris har erhållits.
b) Skrivarfrågan i forskarhörnan har ör tilllället lösts genom en begagnad

laserskrivare, som Chata na har överlåimnat.
Mötet beslutar
4!! godkänna rapportema samt
d[ Britt ordnar med inköp av papper till sk vama

$ 10, Abonnemang Arkiv Digital
Arkiv Digital fotograferar kyrkböcker, som $edan läggs ut på Intemet. Nu håller
man på med kyrkböckerna i Västerbotten och snart skall alla län och Rirsamlingar
vara fotografbrade.
Mötet beslutar
44 filr 2 000i kronor teckna årsabonnemang på Arkiv Digital, att anviindas i någor
av datorema i forskargrottan, dit endast medlemmar har tillträde,
4!l Britt ordnar med abonncmanget så snaft den nya datorn har inköpts och
tevererals

$ 11. Avslutning
Då inga öwiga liågor finns ftirklarar ordöranden mötel avslutat.
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