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Protokoll från

Tid:
Plats:
Närvarande:

styrelsesammanträde

20tt-LI-28
Forskarhörnan, biblioteket
Gun Jonsson, Åke Engman, Roland Sundberg, Britt Norman, Gerd Öhman,
Tomas Granstnim, Ulla Drejby och Catharina Berggren
Från valberedningen: Helena Stenberg och Tore Lundgren
Gäst Inger Torgersson

Mötets öppnande
Ordftirande Gun Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Val av sekreterare och justerare
Till att skriva dagens protokoll utsågs Catharina Berggren och till justerare

Tomas Granström.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkåindes.

Valberedningen, information
Tore och Helena informerade om valberedningen arbete. En del kvarstår dock,
men dom jobbar vidare.

Föregående protokoll
Genomgång av ft)regående mötesprotokoll. Vidtagna åtgärders redovisades.
Gun har skickat in enkät till Sveriges Sliiktforskarftirbund ang.
Regionmöten/Förtroendemanna konferenser.
Ålvsbyns Folkhögskola har betalt 1.000,- for Gun och Britts deltagande vid
deras aktivitetsdag.
Protokollet lades till handlingarna.

Rapporter
a) Den 14 nov. var Pitebygdens forskarfiirening hos oss och visade och sålde
den nya porträttskivan.ca 35 personer deltog i visningen.
Forskarft)reningen erhöll en skiva som tack ftir gott samarbete.

b) Forskarfloreningen hade med kort varsel sammankallat till öppet möte den24
nov. ang. den ev. flytten av biblioteket.
Mötet var på Fluxen med ca 30 deltagare som stötte oss i den viktiga frågan om
biblioteket framtid.
De politiker som var där lovade ingenting an)nat, än att om biblioteket skulle
fl1tta så var det självklart att även vi ft)ljde med flyten.
Under dagen har Kommunalfullmäktige haft sammanträde diir det klubbades att
kommunen köpt Forum. Hur skall Forum se ut i framtiden? Vad hiinder med
biblioteket?
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En utredning skall tills?ittas med Kjell Tegnelund som safllmankallande. I den
ska deltagare från bl.a. bibliotekspersonal, fiireningsliv, forskarfiireningen,
tjänstemän samt politiker ingå.
Beslut: aU Åke Engman med ersättare ordf. Gun Jonsson representerar
Forskarforeningen.
Forskarftireningen har lagt ut listor på bl.a. biblioteket och Konsum ftir att fa in
namnunderskrifter mot fl1tten.

c) Gun, Åke och Tore var på Konsum under skyltsöndagen och sålde boken
"Byar från södra Älvsbyn". Dom sålde 5 böcker.

Cirkelverksamhet / cirkelledararvode
Under hösten har en cirkel med 6 deltagare från Korsträsk (mandagar)
genomftrts samt ytterligare en onsdagsgrupp med 3 deltagare.
Kursavgiften beslutades till 300,-/deltagare ft)r 5 träffar.
Beslut: att arvode till cirkelledama ska utgå med 50% av deltagaravgiften.

Ekonomifrågor
a) Gerd rapporterade att fn finns 44.53 5,- päbankkontot varav 24.750'dr
inbetalda medlemsavgifter. Därutöver finns på bokprojektets konto 61 .3 I 1 ,-
Vi har 165 betalande medlemmar.

b) Gerd informerade även att en del avskrivningar kommer att ske vid bokslutet.
Fullständig redovisning kommer på årsmötet.

c) Hemsidan fungerar ftjr tillälet bra.
Beslut: att betala ftir ett år framåt. Kostnad 1.20A,- att betala senast 611 2012

d) Styrelsen gav Tomas i uppdrag att undersöka om det är möjligt att skriva ut
inbetalningskort på skrivare.
Beslut: att ej liingre skriva ut medlemskort. Medlemmar som ska besöka
Grottan skriver på en lista vid hämtning av nyckeln.

e) Inga forslag på inköp av program/böcker eller CD.

f) Beslut: att s§nelsen skulle äta en jultallrik den 5 dec kl. 18.00 i
Forskarhörnan. Gun ordnar med detta och anmälan skall ske till henne.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutades att vara den23januari 2012kL18.30 i
Forskarhörnan.
Möte även den 6 febr. planering inftir årsmötet som är planerat till den 5 mars.

Övriga frågor
Beslut: att Britt ordnar med julklapp till bibliotekspersonalen.
Gun ser över listan ftir "Öppet hus", det bör göras en del justeringar.

Avslutning
Gun avslutade mötet.
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