
Älvsbyns Forskarlörening

Protokollfrån stlrelsesammanftäde Åtqsbw

rid: 2ooe-03-23 kr re.oo ;I:ff;:#,Y,,"
Plats: Biblioteket, forskarhörnan
Näffarande: Gun Jonsson, Äte Engman, Tore Holmbom,

Gerd Öhman, Britt Noman, Gösta AndeNson,
Roland Sundberg. l 'olke Öberg. Catharina Berggren och
Thomas Granström.

$ l. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordiiirande Gtm Jolsson, som dktar ett säskilt välkommen till
den nyvalda styrelseledamoten Thomas Gmnshöm.

$ 2. Val av justcrarc.
-fill att justora dagens protokoll utses Åke Engman.

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkiinns.

S 4. Föregående protokoll
Av årsmötesprotokollet framgår att styrelsen fått i uppdrag att besluta om hur
medlemslijrteckningen på liimpligt sätt skall linnas tillgåinglig.
Mötet beslutar
44 medlemsliirteckning i såväl bokstavsordning som nummerordning skall finnas i
pärm i "Forskargrottan". som medlemmarna har tillgång till genom ott uppvisa sitt
medlemskort på biblioteket.

{i 5. Rapporter.
Gun och Britt rapportcrar från Piteå Forskarfijrcoings årsmöte lördagen den 2l
mars på Framnäs Folkhögskola. För€ningen i Piteå vill bl.a. få in mera kort till sid
fotoproj ek1.
Mötet beslutar
4[ lägga rappoften med godkämrande till handlingarna

S 6. CD-skivor
Diskuteras eventuella inhöp av CD-skivor med släktforskningsmaterial samt den
ftirsäljning av skivor som skett ör Piteå Forskarliirenings riikning.
Mötet beslutar
4l Britt till låsta sammanträd€ liimnar förslag på eventuella CD-skivor som kan
köpas in
AII Gun tar fiimyad kontakt med Pileå Forskarörening iiir att höra vilket pris vi ska
betala liir de skivor vi sålt ftir deras räkning

$ 7. Uno Westerlunds bok
Uno Westerlund har skrivit boken "En svensk historia fran perilerin". Boken kan
beståillas genom Carlssons Förlag.
Mötet beslutar
A!! Gun tar kontakt med Uno Westerlund 1ör att höta om han är villig att stiilla upp
och berätta om boken på ett medlemsmöte
att lokalen ör medlemsmötet i så fall skall vara Älvåkaskolans matsal.



$8.

$e.

Öppet Hus i Forskarlokalen
Diskuteras inneh? loch dag lör näsla Oppel Hus i forskarlokalcn.
Mötet beslutar
aE nästa Öppet Hus blir måndagen den 6 april kl 17.00
4t temat blir "Gamla bilder fian Elfsbyn", ell bildspel som Thomas Granstlöm
kommer at1 ansvara iiir
44 annonsering skall ske dels på hemsidan och dels genom affischer ute i samhället

lnfomation från Skatteverket
Mötet beslular
g!! Gun intimnar en ansökan till Skatteverket om skattebcfrielse .

Ekonomifrågor
a) Kassören Tore Holmbom rapporterar om öreningens ekonomi.

Föreningen har nu 27.473:- klonor, sedan kortfristiga skulder fråtdragits.
74 medlemmar har hitintills betalat medlemsavgiften ttir 2009.
Effer kontakt med banken har föreningen fått en ytterligare rabatt på 125!
kronor ftir sitt bankgiro. Avgiften blir nu totalt 375:- kronor/år.

b) Gun rapportemr att utskick av medlemskort har påböriats.
Mötet beslutar
4llt lägga rapporterna mcd godkännande till handlingarna

Datorer
Förcningens datorer behöver scs över innan beslut tas om eventuella nyinköp.
Mötct beslutal
4M Thomas Granström lär i uppdrag att gå igenom datorerna och litta på deras
kapacitet.

Övriga frågor
Diskuteras scanning av gamla kort liir att bevara dessa fiir framtiden,
Mötet beslutar
d[ infbrmera m€dlemmama om möj lighelen att lämna in sina gamla kort till
ftireningen {ör att fi dem skanuade
4l!I informalion häom bl.a. skall ske på hemsidan
4!! vid senare tillflille ta ställning till om och på vilket sätt bildema skall användas

Avslulning
Ordltiranden itirklarar mötet avslutat.
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