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Niirvarande: Grur Jonsson, Åke Engman, Tore Holmbom, Gerd Öhman,
BrittNorman, Roland Sundberg, Tomas Granström och Ulla Drejby

$ l. Mötets öppnande
Ordftirande Gun Jonsson ftirklarar mötet öppnat.

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

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.

$ 4. Inköp av böcker och CD-skivor
Mötet beslutar
att uppdra åt Gerd Ötrman att ftir ftireningens riikning inköpa CD-skivorna Sveriges
Befolkning 1880 och Sveriges dödbok 190l-2009
att inköpa CD-skivan Pite-Anor 201I ndr den börjar sdljas den l3 november 2010
att uppdra åt Gun Jonsson att fiir ftireningens råikning inköpa den nyutkomna boken om
Nedre Tvåirasel

$ s.. Medlemskap i Sveriges Släktforskarlörbund
Mötet beslutar
ett ansöka om inträde i Sveriges Sliiktforskarfdrbund fr.o.m. är 20ll
att uppdra åt ordftiranden att skicka in ansökan

$ 6. Studiebesök
Margareta Johansson har låimnat ftirslag på studiebesök, dels till Stadsarkivet i Piteå, dels till
de arkiv som finns i Älvsbyn.
Mötet beslutar
att uppdra åt Äke Engman att i ftirsta hand ta kontakt med Älvsbyns kommun ftir att
efterhöra möjligheterna till studiebesök i kommunens arkiv.

$ 7. Onsdagsaktivitet i Forskarhörnan
Anordnande av temakväll eller foreningsmöte diskuteras.
Mötet beslutar
attpä forsök anordna såirskilda aktiviteter på onsdagar när vi har öppet hus
att vi skall ha bildvisning med bildspel i Forskarhörnan den 20 oklober, 13.00 - 15.00.
att informera om aktiviteten på liimpligt sätt bl a genom vår hemsida

$ 8. Hemsidan
Hemsidan åir våilbesökt men inte helt lätt att hantera. Den går ju numera bara att ffi
reklamfinansierad och reklamens placering på hemsidan iir störande. På vår hemsida finns
även en länk till Byakistan, som inte ltingre uppdateras.
I awaktan päatt eventuell ny hemsida kan iordningställas beslutar mötet
att uppdra åt Britt att for ftireningens rtikning sponsra hemsidan med 100:- kronor fiir att på
så sätt slippa reklamen en tid,
att Britt tar kontakt med kommunen angående Byakistans hemsida



$ 9. Bya-bladet
Diskuterades innehåll i det Bya-blad som skall ges ut nu i höst. Bladet rir ju i fiirsta hand till
ftir de som inte har tillgang till vår hemsida med information och protokoll.
Mötet beslutar
att Bya-bladet skall ges ut i november
att alla som har id6er till vad bladet skall innehålla meddelar detta till Gerd per mail, telefon
eller muntligt

$ 10. Sten Nor6ns släkforskarmaterial.
En del av avlidne Sten Nordns slåiktforskningsmaterial har nu hämtats och finns i
Forskarhöman. Materialet behöver sorteras och på lämpligt sätt bli tillgåingligt i bla nya
piirmar.
Mötet beslutar
att Catharina och Gerd får i uppdrag attpä ltimpligt sätt göra i ordning materialet.

$ 11. Studiecirklar
Gun rapporterar
a) att Byaprojektet fortsätter och åir nu inne i sitt slutskede
b) att Studiecirkeln "Från Krononybygge till Skattehemman" med Lennart Karlsson

kommer att starta i höst som planerat.
c) att Roland Sundberg kommer au i forskarhöman ha en kortcirkel i anvtindande av

programmet Disgen
d) att intresse finns ftir nybörjarcirkel i slåiktforskning
Mötet beslutar
att uppdra åt Gun aff ta kontalct med Lennart Karlsson och ftireslå tisdagar som låimpliga
studiecirkeldagar
att nybörjare i slåiktforskning i ft)rsta hand inbjuds till någon mandagkvåill i forskarhörnan
fiir en ftirsta inhoduktion
att i övrigt lägga rapporterna med godkiinnande till handlingama.

$ 11. Ekonomirapport
Kassören Tore Holmbom rapporterar
att ftireningens banktillgodohavande nu uppgår till37 195:14 sedan Byaprojektets
medel, 9 664rr, har frandragits
afi bokfiirda medlemsavgifter uppgtu till 19 850:-,
att medlemsantalet uppgår till 131 vuxna och I ungdomsmedlem.

$ 12. Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
a4 nästa styrelsemöte blir måndagen den25 oktober kl 18.30 i Forskarhörnan.

$ 13. Övriga frågor
Av CD-skivan med dödsannonser finns nu några skivor med skrivna etiketter kvar.
Britt ftireslår
att inga ytterligare skivor ftirdigstiills
altpähemsidan meddela att det bara finns ett fätal skivor kvar till ftirsäljning
Mötet beslutar enligt Britts ftirslag.
Gun meddelar också att hon till styrelseledamöterna kommer att skicka över en ljudfil som
hon ffitt av medlemmen Bengt Bergman. Han behöver hjälp med att tolka innehållet.



$ 14. Avslutning
Ordfrranden forklarar mötet avslutat.
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