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Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Gun .lonsson.

Val av justcrare.
Till att justera dagens protokoll utses Tore Holmbom

Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns.

Rapporter
a) Gun och Britt rapporterar lrån sitt besök hos Pitcå Forskarftirening.

Ilcdovisning och betalning har skett lör de skivor vi sålt för deras räkning, och i
fbftsättningen kommer vi att htuvisa till Piteå Forskarliirening, om någon
önskar köpa deras skivor.

b) Britt meddelar att hon fortsätter nred sin scanning av gamla dödsannonser och
kommer att meddela när hon har satt ett slutdatum f(jr projektet. Diirefter skall
materialct kontrolläsas.

c) Gerd och Torc håller på med indexering av oter 1ör SCB:S utdrag ur
folkboklöringen 1930, Alvsby ftirsamling. SCB:s utdrag finns scannat på
SV^R:s hemsida.

d) Cun meddelar att en ny uppdaterad medlemsftirteckning nu kommer att finnas i
pärmen i "Forskargrottan" i enlighel med tidigare styrelsebeslut.

e) Medlemsmöte med Uno Vesterlund måste på grund av tidsbrist framfll4tas till
hösten.

Mötel beslutar
qlll lägga rapportema med godkiinnande till handlingarna.

Inköp av CD-skivor
Bri11löreslår inl(öp av töljande CD-skivor från Sveriges Sliiktforskarlörbund:
Begravda i Sverige. 495:- konor
Sjömanshusdatabasen Sjöfolk, 395:- kronor
Mö1et beslutar
4M bifalla liilslaget samt
A[ uppdra åt Torc Holmbom att verkställa inköpet

Forskarhörnan i biblioteket
Planer linns att till hösten på örsök även inrymna U[gdomsgårdens verksaniet i
biblioteket. Gtm rapporterar om de kontakter hon med anledning av detta har halt
ml.d bibliotekets personal angående på vilket sätt våra lokaler kommer att beröras.
Mötet beslutar
4!1 Cun och Britt har fortsatt kontakt med bibliotekels personal lijr att på bästa sätt
lösa vår lokalliåga.



$ 7. Resor och hemvändaihelg
Gun rapporterar om lijljande resor, som den som så önskar kan anmäla sig till:
a) SKP|'Avd71 Älvsbyn inbjuder till resa till Gallejaur den 15/6, 210:- kronor.

Anmälan senast den 3 /6 till 41va0929/13738 eller lnger 0929/13472.
b) Hjärr och Lungsjukas lorening i Älvshyn inhjuder till hussrcsa den 24 juni till

Stenvalls museum i Sikfors. Anmälan senast den l516 till Sven-Erik 55488.
Gun rapportcrar också att det anordnas hemv:hdarhelg i Granträsk den 25 juli.
Mötet beslutar
ql!! lägga rapportema med godkännande till handlingarna.

$8. Föreningenssommaraktivitctcr
Diskuterades dag och tid liir de planerade utflyktcrna till Bensinnus€et och Nils
Hedmans f.d. gruva vid Kanisberget.
Mötet beslutar
dl1 llritt tar kontakl med BensiDmusdet ör att undersöka möjligheten lijr ett besök
onsdagcn dcn 27 maj kl 13.00 mcd kaffc på lämplig plats cfter besökct
Otl infonnation om den h:ir utllykten med sista anmälningsdag skall lämnas på
hemsidan
Ucträffandc utflyktcn till Kanisbcrgct beslutar mötct
aI Cun och Britt tar kontakter angående guidning samt möjlighcten a1t kunna köra
bil till platsen samt meddelar dag och tid liir utllykten senare.

S 9. Datorcr
I enlighet med fiiregående styrclsemiites beslut har]'omas Cranstriim gått igenom
våra datorcr och utökat minnct oå två av datorerna i fbrskarhöman
lMötet beslutar
A!1 godkänna rapporten.

$ 10. Cirklar
Cun rapporterar att Byaproiektet fortsätl€r enligt plaDerna och at1 rapport inlämnas
till ABF |ned kostnadsredovisning lör varje avslulad cirkel.
Mötet beslLLtar
4l!1lägga rappo er med godkännande till handlingarna.

$ 10. Bcslut från Skatteverket
Skatleverket har i beslul 2009-04-07 medgett Älvsblars [orskarörening befriclse
ftan skyldigheten att lZimna särskild uppgift vid taxeringen. Medgivandct gäller tills
vidarc från inkomstår 2008 dock längst till och mcd inkomstårct 2012.
Mö1et beslular
4lL1 lägga skrivelsen till handlingarna.

$ I1. l ikonomifrågor
Kassijren Tore Holmbom rapporterar om 1öreningens ekonomi. Fiireningen har nu
30938:14- kronor, sedan kodliistiga skulder liåndragils. 102 medlenmar har
hitintills betalal medlemsavgilien ftjr 2009.
Mötet beslutar
dlt lägga rapporten med godkännande till handlingarna



$ 12.

$ 13.

Övriga frågor
Ordföranden koNtaterax att föreningens hemsida f,mgemr våldigt bra och att
många hör av sig och berömmer den,
Eftersom det hiir tu sista sammanbådet inftr somrnaruppehållet iir det dags att
planera fiir hösten.
Mötet beslutar
AE niista stlrels€möte blir måndagen den 3l augusti
att Oppet Hus i Forskarhöman bödar måndagen den Z september och pågår t.o.m.
onsdagen den 2 december.
att Gerd fiir i uppdrag att uppråttajourlista för hösten

Avslutning
Ordföranden 6rklarar mötet avslutat.
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Gerd Öhman
Sekrcterarc

Justeras:

Trr+l/-k6"^
Tore Holmbom


