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§ s..

Val av justerare.
Till au justera dagens protokoll utses Tore Holmbom.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.

Rapporter
Följ ande rapporter liimnas :

a) Gun rapporterzlr om de bildvisningar av ftireningens bilder, som hon och Britt samt
Catharina haft vid ett flertal tillfiillen, ftir Anhöriggruppen på Fluxen, PRO, SPF samt
byafiireningen i Visttriisk. Bildvisningarna har rönt stort intresse.

b) Gun rapporterar om Bya-projektet, som snart iir slutfrrt, och resultatet i form av en bok
beräknas kunna börja säljas i början på niista år. Boken kommer att kosta 400:- kronor.

c) Norrbotten blir 20A å$ i höst och en ny bok om Norrbotten har tagits fram på uppdrag av
Norrbottensakademin inför 2O0-årsjubilöet. Boken kostar i bokhandeln 298:- kronor.

Mötet beslutar
atltaut en kostnad på 300:- kronor plus bilersättning ftr bestiillda bildvisningar
att på hemsidan informera om den nya byaboken och om möjligheten att köpa presentkort
på boken redan nu ftirejul
alt i övrigt lägga rapporterna till handlingarna

Utvärdering av Öppet Hus samt Bya-bladet
Öppet Hus i Forskarlokalen måndagkvällar och onsdageftermiddag har inte varit så

välbesökt men bedöms iindå ha en uppgift att fylla. Informationen i form av Bya-bladet har
mottagits positivt av rnedlemmarna.
Mötet beslutar
att fortsätta med Oppet Hus under våren 20ll i likhet med tidigare år, med start måndagen
den 3l januari och t o m april manad
att Bya-bladet skall fortsätta att utges två gånger per år

Hemsidan
Britt rapporterar att vi nu kan slippa reklam på vår hemsida mot en kostnad på 400:-
kronor/år. Ett byte av domiinnamn kostar 200:- kronor.
Mötet beslutar
att betala 400:- kronorlåx fr o m 2011 fiir att få hemsidan reklamfri
att bordlägga frågan om bye av domännamn

Niirvarande: Gun Jonsson, Åke Engman, Tore Holmbom, Gerd Öhman,
BrittNorman, Catharina Berggren, Roland Sundberg, Tomas Granström,
Ulla Drejby, Ivan Åkerlund, Kerstin Strömgren samt från valberedningen
Christina Ötrtuna och Birger Nordlund

§ 1. Mötets öppnande
Ordfdrande Gun Jonsson fiirklarar mötet öppnat och hiilsar särskilt valberedningen
välkommen till årets sista sammanträde.

§2.

§3.

§4.

§6.



§ 7. Sveriges Släktforskarliirbund
I enlighet med beslut vid fiiregående sammanträde har nu intråide sökts i Sveriges
Slåiktforskarbund och ansökan har beviljats. Material fran Förbundet har b<irjat skickas ut till
bl a ordfrranden och webb-ansvarig.
Mötet beslutar
aff informationen skall sättas in i såirskild piirrn i forskargrottan

§ 8. Studiebesökvid arkiv
Åke Engman rapporterar fran si* uppdrag att efterhöra möjligheterna till studiebesök i
kommuens arkiv. På grund av peronalbrist kan man inte ta emot $upper ft)r besök men
däremot kan var och en av medlemmama besöka arkivet.
Mötet beslutar
att lägga rapporten till handlingarna samt
gll uppdra åt Tomas Granström att undersöka om möjlighet till studiebesök vid arkivet i
Piteå.

§ 9. Valberedningen
Valberedningen informeras om vilka personer som star i tur att avgå fran olika
styrelseuppdrag. Gerd Ötrman har avsagl sig omval till styrelsen som sekreterare och även
valberedningen stiiller sina platser till ftirfogande.
Mötet beslutar
att valberedningen ffir en aktuell medlemsftirteckning fiir att till årsmötet kunna lägga fram
ftirslag till de olika platsema

§ 10. Skrivare
Laserskrivaren i Forskarlokalen har slutat att fungera. Fred Hedkvist kan kanske skaffa fram
en ny laserskrivare. Samtidigt behöver föreningen en bläckstråleskrivare, som dels kan
skriva ut automatiskt dubbelsidigt samt etiketter på CD-skivor. Den skrivaren skall i så fall
placeras i forskargrottan.
Mötet beslutar
att i arvaktan på Fred Hedkvists besked orn laserskrivare tills vidare bordlägga frågan om
inköp av skrivare

§ 11. Cirklar
Följ ande rapporter liimnas:
a) Den planerade studiecirkeln "Frårn Krononybygge till Skattehemman" som skulle ha

startat nu i höst har tyviirr instlillts p.g.a att studieledaren Lennart Karlsson har avlidit
b) Roland Sundberg fortsätter med kortkurser i sltiktforskningsprogmmmet Disgen 8.2
Mötet beslutar
att uppdra åt Ivan Åkerlund att undersöka möjlighetenra att på något sätt få del av materialet
till studiecirkeln "Från Krononybygge till Skattehemman"
att i övri$lägga rapporterna till handlingama

§ 12. Ekonomirapport
Kassören Tore Holmbom rapporterar
att frreningens banktillgodohavande nu uppgår till 36 980:64 sedan Byaprojektets
medel 8 601:90 har frandragits
att bokforda medlemsavgifter uppgår till 20 600:-
qtt medlemsantalet uppgår till 136 vuxna och I ungdomsmedlem.



§ 13. Bokslutsfrågor
Kassören Tore Holmbom ftireslår
a,!t håilften av nettoinkomsten av kaffeserveringen i likhet med tidigare år överförs till
Byaprojektets konto
a[ med håinvisning till styrelsens beslut § 10 vid sammanträde 2009-09-28, till ät20ll
överfiira hela medlemsavgiften ftir nya medlemmar, som betalalmedlemsavgiften under juli
*december 2010, hitintills 7 medlemmar
att inventarier inköpta under året, datorer med sk?irm, 15.428:- kronor, avskrivs med7.428-
kronor.
Mötet beslukr i enlighet med kassörens fiirslag.

§ 14. Nästa styrelsemöte
Mötet beslukr
att nästa styrelsemöte blir måndagen den 24 januari kl 18.00 i Forskarhörnan.

§ 15. Övriga frågor
Britt meddelar att CD-skivan med dödsannonser nu iir slutsåld och att information hiirom
kommer att låimnas på hemsidan
Gun ftireslår
aU i likhet med tidigare ar överliimna en chokladask fran ftireningen till biblioteks-
personalen som tack fiir det gangna året.
Mötet beslutar i enlighet med Guns förslag samt lägga Britts rapport till handlingarna.

§ 16. Avslutning
Ordfiiranden örklarar mötet avslutat och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt fu.
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