
Älvsbyns Forskarörening

Protokoll från styrelsesammantuZide

2009-l l-30, kl 19.00
Biblioteket, forskarhiiman

-Åhsfuxs
FolsfoLtförcning

ttwrt.61n-pnatet.se

Närvarande: Gun Jonsson, Ake Engman, Tore llolmbom,
Cerd ÖhmaD, Britt Norman, Gösta Andersson,
Roland Sundberg, Birgit cranström, Catha na Berggrerr
Thomas Granström, Bertil Olofsson, Folke Öberg samt
Christina Öhlund, sammankallande i valberedningen.

Tid:
Plats:

{L

$2,

$4.

$6.

$3.

Mötets iiIrpDånde
Ordfiirande Gun Jonsson lörklarar mötet öppnat och hälsar speciellt Christina
Öhlund,valberedningcn, varmt välkommcn till dagcus möte.

Val av justerare.
f ill att juslem dagcns protokoll utses llritt Norman.

Dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.

ll.åpportcr
a) Gun och Britt rapporlerar från skyltsöhdagen dcn 29 november, då liircningen

visade gamla Älvsbybilder i ett bildspel i ftinstret till I'ljitrt- och t,ungsjukas
fiircningslokal på Storgatan. Inne i lokalen visade Britt också vår CD-skiva
mcd gamladödsannonser.

b) Folke Öberg rapporterar från ett samtal med Kurt Vinblad von Waltcr, som
bl.a.har en gammal film från det kyrkan restaurcr0dcs. Irolke tar liam mer
information i ärendct och återkommer med rapport vid ett scnarc tiillälle.

Mötct beslutar
ql!! med godkzinnande lågga rapportcrna till handlingarna.

Vtlbcredningens arbetc
Infdr nästa år skall en dcl val löIrättas på å$mötet.
Mötet beslutar
q4 Gun via mail informerar valberedningen vilka mcdlgmmar som slår i tur att
avgå samt
4!l valboredningen via mail skall erhålla cn aktuell medlemsliirtcckning.

Öppet Hus vårterminen 2010
Mötet beslutar
4l!ävon under vårcn ha öppet hus i forskarlokalen måndagar och onsdagar fr o m
februari 2010
A!! tiden på måndagar zindras dll att gälla mellan kl | 6.00 I 8.30 medan tidcn på
onsdagar är oörändrad, kl 13.00 - 15.00
4!1 Cerd gör en jourlista att sättas upp i lokalen

$ s.



$ 7. Forskargrottan
I enlighet med styrelsebcslutet $ 6 vid sammanträde den 2 november har en del
program och CD-skivor som fitreningen inköpt nu installerats på datom j
lorskargrollfi.
Mötet bcslutar
4!! så snart utrymme finns på datorer i forskargrottan skall resterande program och
CD-skivor installeras samt
4!! Roland påbörjar arbetet med atl avinstallera programmen och CD-skivoma på
datorema i forskarhöman, sa snart de installerats i forskar{rottan

$ 8. Cirklar
a) Rapport llimnas om att Britt har haft en kortcirkel i släktfbrsknins ör trc

medlemmar, 3 studietimmar vid tre tillliillen.
b) Byaprojcktct fortsätter ävcn under våren.
Mötet beslutar
411 lägga rapportema med godkåinnande till handlingarna.

$ 9. Ekonomifrågor
a) Britt rapporterar att | 7 CD-skivor med dödsannonser nu har sålts.
b) Kassören Tore Holmbom rapportcrar om liireningens ekonomi. Föreningen har

nu 36.467: l4 sedan 7.698:- kronor avsedda fttr Byaprojektet fråndragits. 5 nya
medlcmmar har tillkommit sedan senastc sammanrädct och bctalande
medlemmar uppgår nu ti l l  I 18.

Mtitct beslutar
gl!! lägga rapporlerna med godk?innande till handlingama.

$ 10. llokslutsfrågor
Kassören l'ore Ilolmbom lörcslår
al4 hälften av nettoinkomsten av kafl'eserveringen under året 2009, 958t kronor,
överörs til I byaprojektets konto
4l!! avskrivning av inventaricr görs mcd 749:- kronor, vareftcr invcnrancrna uDpras
t i l l  l : -  kronn
4lL! med hZinvisning till styrelsens beslut g l0 vid sarnmanträdet 2009-09-28
överlöm hela medlemsavgillen lör de nya medlemmarna 2:a halvårel 2009 lill år
2010.
Mötet beslutar i cnlighct mcd kassörcns förslag.

$ | l. lnkdp av dstor
Föreningen har stort behov av en ny dator.
Mötet beslutar
q!! uppdra åt l homas Granström att hos fiIma KontorstekDik undersöka priser oå
datorer och till nästa sanrmantriide ijanuari liimna fttrslag till lämpligt iniöp.

$ 12. Övriga frågor
a) Bertil Olovsson undrar nåir Uno Johanssons scnaste avskrifter kan bli

renskrivna. Gun mcddelar att [,isa Edström kan tainkas påbörja renskrivningen
efterjul. Uppgiliema linns numera skannade och lillgängtiga på SVAR:s
hemsida

b) Frågan om eventuell familjemediemsavgift diskuteras.
Miitet beslutar
a!! ärendet las upp vidjanuarisammanträdel, då beslut skall tas om fitrslae till
medlemsavgifter iiir 20l I att öreläggas kommande årsmöte.



$ 13. Tid Iör oästa såmmanträde samt utskick av inbetdningskort
Under året har vi haft problem med medlemmar som inte skriver sina namn på
inbetalningskorten när de betalar medlemsavgiffen.
Mötet beslutar
4[ nästa år skall alla medlemmar få inbetalningskort med påskivet namn i
samband med utskick med information
4! Gun skickar över aktuell medlemsört€ckning till Catharina, som gör
adressetiketter
A[ nästa sammanträde blir den 27 januari 2010 med samling kl 16.00 liir att innan
sammanträdet arbeta med utskicken inkl inbetalningskorten till medlemmama.

$ 14. Avslulning
Ordfdranden förklarar mötet avslutat och önskar alla en God Jul och ett Gott Nvtt
År' 
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Cerd Ohman
Sekrcaerare

,r*fiqkw-
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Ordlörande
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Britt Norman


