
Älvsbyns Forskarforening

Protokoll från styrelsesammanträde
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Tid:
Plats:

20tl-02-07 kl 18.30
Biblioteket, forskarhörnan

Niirvarande: Gun Jonsson, Åke Engman, Tore Holrnbom, Gerd Öhman,
Catharina Berggren, Roland Sundberg, Tomas Granström och
Ulla Drejby

§ 1. Mötets öppnande
Ordfdrande Gun Jonsson ftirklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Roland Sundberg.

§ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns.

§ 4. Föregående protokoll
Protokollet fran ftiregaende sfyrelsemöte ftiredras, diir bl.a. rapporterats om en kommande
konferens i Luleå. Gun meddelar att inbjudan nu har kommit till konferensen Rakare spår
till Nonbottens lokalhistoria. Anmälan skall göras senast den 14 februari.
Mötet beslutar
att lägga rapporten och ftiregående protokoll till handlingama.

§ 5. Rapporter
a) Inbjudan fran Fritids- och Kultumåimnden att tisdagen den I februari kl. 19.30 redovisa

ftireningens verksamhet
b) Föreningen har genom Bengt Bergman ffiu tillgang till murare Karl Bergmans

dagböcker, som nu finns inskannade
c) Gun tar upp frågan om hur vi kan §älpa våra medlernmar, som ej iir bosatta hiir på

orteo, med deras forskning
Mötet beslutar
att Gun och Åke representerm ftireningen den I februari
att Gun tar kontakt med de anhöriga till Karl Bergman innan något beslut tas om hur
dagböckema skall anviindas
att fiireningen på liimpligt sätt informerar medlemmarna om de möjligheter som {inns att
t.ex. via fiärrlån lana hembygdsböcker fran Älvsbyn

§ 6. Bokprojektet
Deltagare i Bokprojektet har tråiffats och dragit upp riktlinjer ftir forsäljningen och
marknadsforingen av boken "Byar i södra Ålvsbyn". Åke Engman rapporterar fran träffen.
Mötet beslutar
att godkiinna rapporten

§ 7. Inför årsmötet
Frågor infiir årsmötet diskuteras och ftirslaget till Verksamhetsberättelse redovisas. Lokalen
iir bokad och klar, Älvåkraskolans matsal, måndagen denT mars kl. 18.00. Kallelse till
fusmötet med inbetalningskort ftir medlemsavgiften 2011 * klar och kommer att skickas ut.



§8.

Mötet beslutar
att fijreslå Åke Engman att vara ordftirande ftir fusmötet
att Gun skickar ut fiirslaget till Verksamhetsberättelse med e-post till styrelsen fiir
synpunkter och godktinnande
att Åke hämtar nyckel till lokalen den dag fusmötet skall hållas
at Föreningen bjuder på ftirtiiringen, kaffe och smörgas
att Gun ansvarar fttr inköp av erforderliga varor
att styrelsen träffas kl 17.00 ftir att fiirbereda årsmötet
att Catharina gör affischer att sättas upp på anslagstavlor

Medlemsavgift Iör kr 2Al2
Mötet ftireslår årsmötet besluta
att medlemsavgiften ftrr 2012 skall vara oftiriindrad, 150:- kronor per år och 50:- kronor per
år ftir ungdomar t o m 25 fu.

Bya-bladet
Gerd rapporterar att Bya-blad nr 3 är under utarbetande. Fortfarande behövs dock material
ftir komplettering.
Mötet beslutar
att lägga rapporten med godkiinnande till handlingarna samt
at uppmana alla i s§relsen att till Gerd lämna synpunkter och komplettering av innehåll i
Bya-bladet

Ekonomifrågor
Kassör Tore Holmbom rapporterar
att Föreningens bankkonto, Företagskontot, är på drygt 37.000:- kronor sedan Bya-
projektets medel frånriknats
ptt i medlemsavgifter har hitintills bokfiirts 3.600:- kronor, vilket motsvarar 24 medlemmar.

Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
att nästa s§relsemöte skall hållas måndagen den 28 mars kl 18.30 i Forskarhöman

Övriga frågor
Ulla Drejby beriittar om hur hon och hennes familj tack vare sökning på Intemet har kommit
i kontakt med sliiktingar i Finland. Det visade sig att det åir en stor släktflorening, som gett ut
inte mindre tin 5 böcker om sliikfen. Nu har ytterligars en pusselbit kunnat fogas till den
släkten.

Avslutning
Ordforanden förklarar mötet avslutat.
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