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$ L Mötets öppnlndc
Ordliirande Gun Jonsson hälsar alla hjärtligt välkomna till hiistens liirsta
st).relsemötc och örkla-rar mötct tippnat.

$ 2. Val av justerare.
Till attjustera dagens protokoll utscs l'ore Ilolmbom

$ 3. Dagordning
Föreliggåndc dagodning godkänns.

$ 4. Rapportcr
a) l{unar llo(lund har även i sommar besökt forskarhöman och bcrättat om sina

program litr att hitta och ta bort dubbelgångare i sliiktlirrskningen. l-{an dcladc
ut CD-skivor och diskettcr mcd anvisningar och program. Bcflil mcddelar att
han i sommar lrar installerat programnct Dubbelgångarcn i cn av datorerna i
forskarhörnarr.

b) Dcn plancradc utflykten till Bilmusdet blcv av den 27 maj och bilder finns
inlagda på vår hemsida.

c) GrLn rapporterar l'rån resan till (iallcjaur, som föreningen SKPI. anordnade, samt
även I-liärt- och t,ungsjukas lörcnings resa lill Sikfbrs,.

Mötct bcslutar
ql!! lägga rapportcrna med godkännandc till handlingarna.
A!! som tack till Runar Hortlund gc honom ctt medlemskap i lörerringen liir näs1a iu
2010.

Tid:
Plats:

$s.

$6.

2009-08-31, kl 17.30
Bibliotekct, forskarhöman

CD-skivor
a) CD-skivorna Begravda i Sverigc och Siömanshusdatabasen Sjöfolk har enligt

tidigare beslut nu inköpts och skall installeras på datorcrna. Inga önskcmål om
inköp av ytterligare (JD-skivor liireligger.

b) Britt rapportcrar om sitt arbete med scanning av gamla dödsannonser. Arbetet
är nu innc i sitl slutskede, nästan 1.500 arnonscr är scannade. Däefler återstår
att korrekturl:isa materialet .

Mötet beslutar
a4 lägga rappoftcma mcd godkännande till handlingama.

Forskarhörnan i biblioteket
Gun rapporterer att liirslaget att till höstcn på försök även inrymma
Ungdomsgårdcns verksamhct i biblioteket har åleremitterats och något beslut har
åiDnu ej fattats.
Mötet bcslutar
qlt Gun och Britt har fortsatt kontakt mcd bibliotekets penional när det gäller vår
lokalfiåea.



S 7. Kommande aktivitetcr.
a) Gun rapporterar att det planerade besöket av {Jno Westcrlund kommer att bli

onsdagen den 9 septenber kl 18.00 pä biblioteke(, Han kommer då att berätta
om sin bok "En svensk historia fiån periferin". Besöket sker i samverkan med
bibliotckot, som kommer att bekosta annonscn i Pitcårfidningen. Iöreningen
har av Sparbankcn Nord crhållit I ex av boken, som nu finns liir utlåning.

b) Planeringen av utflyktcn till Kanisbcrget och Nils Hedmans f:d. gruva fotgår.
B tt 1ar erlbrderliga kontaktcr fiir a1t vi skall kunna besuimma en viss dag.

c) folkc Öbcrg tipsar om ett trcvligt utflyktsmål i llodcn, Retrokal'det, A8.
d) Ett lämpligt åmnc ltr ett medlemsmöte skulle kunna vara cn lijreläsning av

Else-Britt Lindblom, som lbrskat mycket om "Eliaims döt1rar".
Mötet beslutar
4lS Iägga rapporterna med godkännandc till handlingama.

ö 8. Hemsidan
Britt rapporterar om hemsidans utlbrmning och inlbrmerur om att det nu bl.a. finns
cn kalcnder där tid liir olika aktivitctcr kommcr att liiras in. När det räller bilder
elierlyscr hon t.cx. skolkon frän dc olika hyarna. Önskcmål har också inkommit
om att lå kitpa kort som finns inlagda på hemsidan.
Mötet beslutar
q!! digitala kopior av kort kan sälias fiir 100:- kronor/st.

{ 9. Datorcr
DVD-spclare bchövcr installcras på dator i lorskarhöman. Minneskapacitetctcn på
datorerna är också liir liton.
Mötct bcslutar
a!! Gun ordDar mcd installation av DvD-spclarc
4g'l'homas tår i uppdrag att lämna örslag lill åtgärder när det gäller våra datorcr
såmt ävcn undcBöka möjlighctcn att intcmctansluta datorema i lbrskargrottan.

ti 10. Cirklar
(iun rapportcrar aft llyaprojektet lbrtsätter cnligt planema och att kontakt skall tas
med ABF angåondc studiccirklar i släktforskning.
Mötet beslular
d!! lägga rapportema Ined godkännandc till handlingarna.

$ l l. Ekonomifrågor.
Kassören Tore Holmbom rapportcral om litrcningens ekonomi. Förcningcn har nu
31.805:l4kronor, sedan 8.395:- kronor avscdda för t lyaprojektet l idndragits. 108
mcdlcmmar har hitinlills belalat medlemsavgiltcn lijr 2009.
Mötct bcslutar
4l!! lägga rapporten mcd godkännandc lill handlingarna.

Ä 12. Släktlbrskarc Sten Nor6ns arbeten
Bcrtil Olofsson har lätt en lör1iågan om intresse llnns fiir släktforskringsmalerial
som tagits f'ram av avlidne släktl'orskare Sten Nordn i Vistträsk.
Mötet beslutar
AlI uppdra åt Cun att ta kontakt med sonen llo Nordn i Vistträsk, ellersom
föreningcn är intresserad av att lä del av l'orskningsmatcrialet.



$ 13.

$ 14.

övrige fågor
Diskuterades form€rna och tidema för öppet Hus i Forskarhöman. Det är itte
många medlemmar som sökt sig disunder föregående tennin, Vi skulle också
behöva fi in ungdomar i vår verksamhet
Mötet beslufsr
aft göra €n utvårdering av vqtsamhetetr nu under höst€tr
!q Britt tar erfod€rliga kontakter ftlr a information om vfo för€Nfng skall nå ut
till skoloma

Avslutnirg
Ordföranden Brklarar mötet &vslutat
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