
Älvsbyns Forskarfiirening

Protokoll från styrelsesammantrtide

Tid:
Plats:

2010-05-17 kl 18.00
Biblioteket. forskarhöman

Niirvarande: Gun Jonsson, Åke Engrnan, Tore Holmbomo Gerd Öhman,
Britt Norman, Roland Sundberg, Catharina Berggren, Ulla Drejby,
Tomas Granström, Kerstin Strömgren och Margareta Johansson.

$ 1. Mötets öppnande
Ordförande Gun Jonsson fdrklarar mötet öppnat och håilsar speciellt de nya
styrelseledamöterna hjärtligt våilkomna.

$ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Ulla Drejby.

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkiinns.

$ 4. Rapporter
a) Ärsmötet gav i uppdrag till styrelsen att utse en ledamot i valberedningen. Sedan

tidigare finns två ledamöter valda. Gun rapporterat att arbetet med att hitta någon villig
kandidat fortgår.

b) Britt och Gun kommer att bevaka arrangemang i Lomtjåimsparken i sommaf,o
arrangemang där Forskarftireningen kanske kan delta. De tar i så fall kontakt med
styrelseledamöterna.

c) PRO anordnar bussresa till IKEA Haparanda den24 maj kl 08.00. Alla, även icke
medlemmar, är välkomna att anmäla sig till Sven-Erik Wikström, tel 0929-55488.

d) Hjärt- och Lungsjukas ftirening reser till Svansele och Gallejaur denZ9juni kl 09.00.
Anmälan till Sven-Erik Wikström, tel 0929-55488 senast den 20 juni.

e) Svenska Kommunal Pensioniirernas Förening SKPF anordnar en shopping-resa till
Skellefteå den26 maj kl08.30. Anmälantill Inger teI0929-13472.

0 Gun rapporteratatt hon fått tips av Ivar Carlström om resa till intressanta platser i
Övertomeå. Hon har vidarebefordrat fiirslaget till reseledaren i PRO och Hjåirt- och
Lungsjukasförening, Sven-Erik Wikström.

g) Britt har kontakt med Pite Forskarftirening och projektet Piteportråitt. Hon har
överlåimnat material och vi kommer att å tillbaka skannade bilder ftir identifiering.

Mötet beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

$ 5. öppet Hus måndagar och onsdagar
Mötet beslutar
att verksamheten med öppet hus måndagkvällar och onsdageftermiddagar skall fonsatta
under kommande höst september - november
att iindra tiden fdr mandagkväll till kl 16.30 - 18.30 men att behålla tiden ftir onsdag, kl
13.00 -15.00.
att uppdra åt Gerd att göra en ny jourlista fiir hösten, att såindas ut till ledamöterna.

$ 6. Hemsidan
Britt fiireslfu
att intressanta utdrag ur gamla tidningar sätts in under fliken Läsviirt på vfu hemsida.
Mötet beslutar i enlighet med Britts ftirslag.
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$7. 1930-års F'olkräkning
Anders Öberg har lagt ner ett omfattande arbete med att i programmet Word göra en avskrift
av samtliga byar och personnailm i 1930 års folkäkningo som finns utlagt på SVAR:s
hemsida.
Diskuterades på vilket sätt ftireningen skall ta till vara på detta material, ftir att det på eu
enkelt sätt skall kunna göras sökbart och tillgåingligt fiir flera intresserade.
Mötet beslutar
att materialet skall sparas som PDF-fiIoch brännas på CD-skiva
att CD-skivan skall ftirsäljas till ett pris av 250:- kronor.
På ffirslag av Britt beslutar också mötet
att nettoinkomsten från fiirsäljningen skall tillfalla det pågaende Bya-projektet och dess
planerade bokutgivning.

Datorer
Tomas Granström har nu bytt ut en av de gamla datorerna i forskarhörnan mot en bättre
begagnad dator. Samtidigt finns behov av utbyte av en gammal dator i forskargrottan.
Mötet beslutar
att hos firma Kontorsteknik inköpa ytterligare en datoro liknande den tidigare inköpta men
exkl skärm, till forskargrottan
g!! uppdrag åt Tomas Granström att verkställa inköpet

Studiecirklar
Gun rapporterar
a) att Byaprojektet fortsäUer även i sommar samt
b) att Studiecirkeln "Från Krononybygge till Skattehemman" med Lennart Karlsson som

cirkelledare har avslutats och att en ny cirkel i samma åimne planeras till hösten.
Mötet beslutar
att lägga rappoderna med godkåinnande till handlingama

Ekonomirapport
Kassören Tore Holmbom rapporterar
alf ftireningens banktillgodohavande nu uppgår till41 359:14 sedan Byaprojektets
medel, 8 297:-, har fråndragits
att bokfdrda medlemsavgifter uppgår till 19 200i, vilket motsvarar 128 medlemmar.

Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
att nåista styrelsemöte blir måndagen den 30 augusti kl 18.00 i Forskarhörnan.

Övriga frågor
Mötet beslutar
att uppdra åt Gerd att från Sveriges Sl?lktforskarförbund inköpa ftiljande böcker

Latin för sliiktforskare
Nyckel till bouppteckningar
Ordbok ftir sl?iktforskare

Avslutning
Ordftiranden förklarar mötet avslutat samt önskar alla en trevlig sonrmar.
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