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Möaets öppnande
Ordörande Gun Jonsson örklarar mötet öDDnat.

Val !v justcrarc.
Till attjustera dagcns protokoll utses Torc llolmbom

Dagordning
Föreliggandc dagordning godkiinns.

Rapporter
Gun och Britt har besökt Församlingsgfudens "Cafd med innehåll" och berättat om
Forskartöreningcns verksamhet. Bildvisningen av gamla bildcr från Älvsbyn blev
mycket uppskattad. F'olke Oberg biträddc som bra berättare.
Mötet beslutar
4! lägga rapporten nrcd godkZinnande till handlingama.

Öppet Hus
Den statistik som vi hittills har lörl iivcr hesökare vid Olpct Hus undcr höslc'n.
måndagkvällar och onsdageftermiddagar, visar inte på någon stor tillströmning av
mcdlemmar. Mcn om allttör många kommcr, kan det också vara svårt att hinna
hjälpa alla. lläst är kanske a1t ncdlcmffar, som så önskar, avtalar tid med någon I
slyrelscn liir att lä hjälp med sin släktlbrskning.
Mötet beslutar
afl även under vårcn lonsätta med vcrksamhctcn Öppet tlus
4l!! fortsätla mcd att ftira statistik övcr antalet besökare

Forskargrottan
I Forskar$ottan, dit cndast medlemmar har tillträde, finns nu en "nygammal" dator
installerad mcd plattskärm. Diskuteradcs hur forskargrottan skall nnvändas i
lbfisättningcn på grund av att utrynrmet ?ir begr:insat. Kafl'evagnen skulle kunna
placeras i det ftiffåd som finns intill lbrskargrottan.
Mötet beslutar
ql!1de program och CD-skivor som ft,rcningen inköpt endast skall installeras på
datorema i forskargrottan
dl1 Cösta i mån av tid på onsdag påbörjar installedngcn
dll Gun kontaltar biblioteket angående evcntucll disponering av dct liirråd som
biblioleket har i anslutning till forskargrottan.
4I Thomas undersöker om minnet på datorerna i forskargrottan behöver och kan
utökas.
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$ 7. Cirklar
Till ABF:s släktforskningscirklar finns endast 3 ann:ilningar.
Möte1 beslutar
A[ Gun tar kontakt med de som aninält sig och ber dom komma till forskarhömal
en rnåndagkväll ör att berätta vad de Zir intresserade av när det gäller
slziktlbrskningen.

$ 8. Ekonomilrågor
a) Britt rapporterar att 12 CD-skivor med dödsannonser nu har sålts.
b) Cun rapport€rar att hon till liircningens datofer inköpt 3 UsB-minnen till en

kostnad av 565:- kionor. Gun och Britt ansvarar ftir anv:lndandet av dessa.
c) Kassören Tore Holmbom rapporterar om löreningcns ekonomi. Iröreningen har

nu 34.208:14 scdan 8.395:- konor avsedda fttr Byaprojektet fråndragits. 4 nya
medlemmar, varav 1 ungdomsmedlem, har tillkommit sedan senaste
sammanträdet och betalande mcdlcmmar uppgår nu till 1 13.

Mötet beslutar
glll lägga rapportema med godkiimande till handlingarna.

ö 9. Tack till lvan Åkcrtund
Vid tenakvällcn den I9 oktober berättade Ivan Akerlund om sin lrcmbygd och det
projekt som resulterade i bokcn "Hus och folk i Såglbrs -Lillkorsträsk". Som tack
ftir ett uppskattat liiredrag beslutar mötet
4!1gc lvan ett medlemskap i löreningen ltir år 2010.

S I0. Hcmsidan
Föreningens hemsida går numera bara att få rcklamfinansierad. Thomas har på
styrelsens uppdrag via Internet undersökt andra möjlighcter till hemsidor.
Kostnaden rör sig mellan 700i - 1000:- kronor/år. Då hcnsidan fungerar bra i
övrigt och ett byte skulle medföra betydande merarbete, beslutar maitet
4!l tills vidarc bchålla dcn utfonnning som hemsidan nu har.

$ ll. Avslutning och tid liir nästa sammsntriide
Ordfiirandcn liirklarar mötet avslutat ooh påminner om nästa styrclsemöte
månda{.en den 30 novcmber kl 19.00
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