
Älvsbyns Forskarftirening

Protokoll från styrelsesammanträde

Tid: 2010-08-30 kl 18.00
Plats: Biblioteket, forskarhörnan
Nåirvarande: Gun Jonsson, Åke Engman, Tore Holmbom, Gerd öhman,

Britt Norman, Roland Sundberg, Catharina Berggten, Tomas Granström,
Kerstin Strömgren och Ivan Åkerlund

$ 1. Mötets öppnande
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Ordftirande Gun Jonsson forklarar mötet öppnat och hälsar alla ledamöterna trjärtligt
välkomna eft er sommaruppehållet.

$ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Åke Engman.

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns.

$ 4. Rapporter
a) Gun och Britt rapporterar från ett intressant möte i Stridholm den 3 augusti. Det var

Genline och Bygdeband som var ute på en turn6. Bygdeband iir samlingsnamnet ftir ett
rikstiickande projekt som ftirenklat kan beskrivas som en digital historisk skattkista ftir
hembygds- och sliiktforskare. Tyvåin hade mötet få deltagare, troligen beroende på en
informationsmiss från arrangören.

b) Gun rapporterar fran aktivitetema i Lomtjärnsparken i sommar. Det har varit fa
uurangemang. Det blev t ex ingen speciell byadag p g a ftir litet intresse från
ftireningarna.

c) De böcker som, enligt beslut vid ftiregående sammanträde, skulle inköpas har nu
kommit och kommer att placeras i Forskargottan.

d) Britt rapporterar att hon fortsätter att bearbeta Anders Öbergs renskrivning av 1930 års
folkråikning. Målet åir att så småningom kunna ge ut en CD-skiva enligt beslut vid
fdre gående sammanträde.

Mötet beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna

$ 5. Öppet Hus måndagar och onsdagar
Mötet beslutar
att godkåinna upprättat ftirslag till jourlista ftir Öppet Hus under hösten med start mandag
den 6 september
att besöksstatistik skall föras även under hösten 2010

$ 6. Hemsidan
Britt meddelar att ftireningens hemsida nu har haft över 20.000 besökare.
Margaretha Johansson har i ett mail till Gun lämnat ett ftirslag om att vi på hemsidan skall
ha en siirskild sida ftir emigrantforskning. Dåir kunde man dela med sig av sin forskning,
presentera emigranter, fakta om dem, foton och annat av intresse.
Mötet beslutar
att Britt och Catharina tar kontakt med Margaretha frr att nåirmare diskutera utformningen
av denna emigrantsida.

$ 7 Bya-bladet
Enligt tidigare beslut skall ftireningen ge ut ett Bya-blad nu i höst.
Mötet beslutar
att ledamöterna senast vid nästa sammanträde btir låimna ftirslag till innehåll i bladet. ap
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$8. Datorer
Den nyinköpta datorn finns nu på plats i forskargrottan. Arbete pågår f n med att installera
olika program och CD-skivor.
Tomas meddelar att han har möjlighet att byta ut en dator i forskarhörnan mot en båittre
begagnad dator.
Mötet beslutar
att godkiinna rapporterna

Studiematerial - kursbok
Dis-Bergslagen har enligt en artikel i Diskulogen nr 89 en kursbok i sliiktforskning till salu
ör 250:- kronor/st exkl porto/frakt.
Mötet beslutar
att inköpakursboken
att uppdra åt Roland Sundberg att verkställa inköpet

Studiecirklar
Gun rapporterar
a) att Byaprojektet fortsätter och nu pågår offertftirfrågan ftir tryckning av boken samt

arbete med att hitta finansiåirer
b) att Studiecirkeln'oFrån Krononybygge till Skattehemman" med Lennart Karlsson

kommer att starta som planerat. Tidpunkten iir åinnu inte beståimd i awaktan på besked
fran studieledaren.

Mötet beslutar
att läggarapportema med godkåinnande till handlingama

Ekonomirapport
Kassören Tore Holmbom rapporterar
att ftireningens banktillgodohavande nu uppgåx till37 405:14 sedan Byaprojektets
medel, 9 664>:-, har fråndragits
att bokftirda medlemsavgifter uppgår till 19 704i,.
att medlemsantalet uppgfu till 130 vuxna och I ungdomsmedlem.

Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
att nåista styrelsemöte blir måndagen den27 september kl 18.30 i Forskarhörnan.

Övriga frågor
Information/erbjudande har inkommit från ftireningen SÄKRA i Piteå om att kunna teckna
en särskild fiirsåikring for styrelsen i ideella ftireningar.
Mötet beslutar
att inte anta erbjudandet.

Avslutning
Ordforanden ftirklarar mötet avslutat.
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