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Niirvarande: Gun Jonsson, Åke Engman, Tore Holmbom, Gerd Öhman,
Catharina Berggren, Roland Sundberg, Tomas Granström,
Ulla Drejby, Kerstin Strömgren, IVlargareta Johansson samt
siirskilt inbjudna Per Olof Persson, revisor, och Tore Lundgren
ffin Bya-projektet.

§ 1. Mötets öppnande
Ordforande Gun Jonsson fiirklarar mötet öppnat och hälsar särskilt P O Persson och Tore
Lundgren välkommen till dagens sammanträde.

§ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Tore Holmbom

§ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns och samtidigt beslutar mötet
att i fortsiittningen skall genomgång av foregående styrelsemötesprotokoll alltid finnas med
som en särskilt punkt på dagordningen.

§ 4. Rapporter
Följande rapporter låimnas :

a) Gun rapporterar att hon skickat en julhälsning till Agrar Grönlund och som ett tack ör
det material som han överlåimnat till ftireningen gett honom ett medlemskap i fti,reningen
firr 2011.

b) Vörå Emigrationscenter erbjuder sig att §älpa släktforskare med forskning i Finland
c) Förhandsinformation om en konferens "Rakare spår till Norrbottens lokalhistoria" på

Kulturens Hus i Luleå, lördagen den 26 februari 9.30-16.30
d) Dis-Nord vill ha in ftirslag fran medlemmar angående verksamheten inom ftireningen.
e) Äldreveckan pågår inom kommunen vecka 6 och torsdagen den 10 februari kommer

aktiviteter att äga rum på biblioteket.

0 Vecka 8 åir det Vinterfestival i kommunen och ABF har erbjudit fiireningen att
presentera sin verksamhet i deras lokaler

Mötet beslutar
att torsdagen den l0 februari på olika sätt visa ftireningens verksamhet i forskarlokalen på
biblioteket
att ftreningen under vinterfestivalen i ABF:s lokaler skall presentera sin verksamhet och
beriitta om Bya-boken, som kommer att ges ut
att i öwigt läggarapporterna med godkåinnande till handlingarna

§ 5. Bya-projektet - Bokprojektet
Åke Engman redogör frr de studiecirklar, som startade redan hösten 20A6, i forskning om
byarna runt centralorten Ålvsbyn, det s k Byaprojektet. Byarna det gäller är Nygård,
Högheden, Bråinnq Småtriisk, Tvåirsel, Snårbäcksliden och Kiilsberg. Antalet
studiecirkeldeltagare var från början 14 men av olika anledningar blev det baru4 deltagare
kvar i slutskedet. Projektet har resulterat i en bok med ca 520 sidor. Boken har nu liimnats
for tryckning. Byaprojektet iir avslutat och ett Bokprojekt tar vid i stället. Åke redogör även
ftir hur och var ftirsäljning av boken iir tåinkt att ske. ' t-/.--J '>- I r/{/ ,, f}/.j l//r



För att administrera det håir Bokprojektet har på Sparbanken Nord öppnats ett siirskilt konto,
Norrbottenskonto, i Ålvsbyns Forskarftirenings namn.
Mötet beslutar
att godkänna rapporten samt
att de medel som idag finns avsatha ftir Bya-projektet på ftireningens Företagskonto nu skall
överftiras till det nya Norrbottenskontot

§ 6. Norrbottenskontot
I samråd med revisor Per Olof Persson beslutar mötet
att utse Gun Jonsson och Catharina Berggren, var för sig, att teckna det nya
Norrbottenskontot, 8264-4, 53 193 235-8.

§ 7. Antal böcker samt pris per bok
För utgivning av boken om byarna runt centralorten har erhållits pengar från olika sponsorer
och projektgruppen har upprättat en kostnads- och inttiktskalkyl. Med ledning av kalkylen
har projektgruppen beslutat ftireslå
att boken trycks upp i 1200 exemplar
att priset per bok faststiills till 300:- I«onor
Mötet beslutar enhälligt enligt projektgruppens ftirslag.

§ L Hemsidan
Zoomin.se , där vi har vår hemsid4 har planer pä att lägga ner sin verksamhet enligt
meddelande, som vi erhållit. Det åir alltså osåikert hur liinge vår hemsida kommer att fungera.
Kontakt har tagits med Sveriges Slåiktforskarfirrbund, som är i ftrd med att göra en hemsida,
som medlemsftireningarna kan använda sig av mot avgift.
Mötet beslutar
att tills vidare awakta med beslut om hemsidan till dess att Sveriges Sliiktforskarftirbunds
nya hemsida blir klar.

§ 9. Avgift till Stäkfforskarfiirbundet
Senast den 3l januari skall fiireningen till Slåiktforskarforbundet meddela antalet
medlemmar vid årets slut. Gerd råpportsrar att hon i mail till ftirbundet meddelat, att antalet
medlemmar som under 2010 betalat medlemsavgift åir 130, varav 4 avlidit under året. Vi
kommer snarast efter den 3l januari ä en faktura på medlemsavgiften till Förbundet for 126
medlemmar.
Mötet beslutar
att lägga rapporten med godkiinnande till handlingarna

§ 10. Årsmötet
Mötet beslutar
att preliminiirt datum ftir årsmötet blir måndagen den 7 mars kl 18.00 i Älvåkraskolans
matsal
att Gun kontaktar skolan och bokar lokalen

§ 11. Bya-bladet
Mötet beslutar
att nåista Bya-blad bör utges snarast efter årsmötet
att uppdra åt Gerd att utforma Bya-blad nr 3
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§ 12. Inköp av CD-skiva
Mötet beslutar

ett uppdra åt Gerd att fiir foreningens riikning inköpa CD-skivan Sveriges Befolkning 1990

§ 13. Studiecirklar
Roland Sundberg kommer att fortsätta med kortkursema i slåiktforskningsprogrammet
Disgen.
Mötet beslutar
atfl lägga rapporten med godkiinnande till handlingarna

§ 14. Ekonomisk rapport
Kassören Tore Holmbom rapporterar

BU resultatråikningen 2010 uppvisar ett överskott på 9790:50
att antalet medlernmar, inkl de som blev medlemmar under 2:a halvåret, uppgår till 139
vaxav I ungdomsmedlem
att banksaldot idag uppgå.r till 36140:64, sedan Bya-projektets medel, 9920190, frånriiknats.
Mötet beslutar
att godkrinna rapporten

§ 15. Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
att nästa styrelsemöte blir måndagen den 7 februari kl 18.30
att inbetalningskort ftir medlemsavgift 2011 skall skrivas innan styrelsemötets txirjan och att
det dåirftir iir önskviirt att så manga som möjligt av styrelseledamöterna kan komma
kl 17.00.

§ 16. Övriga frågor
Röda Korset har meddelat att de har fatt in en ftirstoringsapparat i fiirg och funderar om vi tir
intresserade av att köpa den.
Mötet beslutar
att Gun och Britt undersöker om det åir någonting som åir av viirde fiir fiireningen

§ 17. Avslutning
Ordfliranden förklarar mötet avslutat.
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