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Närvamnde: Gun Jonsson, Äke Engman, Tore t lolmbom,
Gerd Öhman, Britt Norman, Gösta Andersson,
Roland Sundberg, Birgit Granström, Folkc Öberg,
och Thomas Granström.
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lvlötets öppnande
Ordörande Gun Jonsson flirklarar mötct öoDnat.

Val av justcrarc.
Till attjustera dagens protokoll utses Tore Flolmbom

Dagordning
Föreliggandc dagordning godkänns.

Hernsidan
Föreningens hemsida har nu tyvalrr övergått till att vara helt reklamfinansierad.
Endast genom sponsring kan rcklamen undvikas, och då blir det svårt att i {örväg
beräkna kostnaderna per år. Då hcmsidan fungerar bra i övrigt, beslutar mötct
A! tills vidare acceptcra reklamen samt
4! uppdra åt Thomas Granström att titta på olika lörslag till hemsidor för att slippa
reklam

Arkiv Digital
Diskuterades fiågan om ett abonnemang på Arkiv Digital till en kostnad av | .195:-
kronor per iår. Abonnemangct skulle i så läll tinnas tillgängligt i Forskargrortan,
d,v.s. endast ör medlemmar. Flftcrsom dalorema i lrorskargrottan fln. inte fungerar
tilliledsställandc, beslular mötet
al!! awakta med beslut i äendet till dcss datorliågan har lösts.

Information om löreningcns vcrksamhct samt Öppct Hus kvällarna
Diskuterades litreningens verksamhct mcd öppet Ilus kvällar och eventuclla teman
ör dessa kvällar. "Nostalgikvällar" samt inl'ormation liån olika byaltireningar var
några av de lörslag som diskuterades.
Alla mcdlemmar har inte c-post och kan infbrmcras på det sättet om vår
verksamhet utan behöver få skrifllig information.
Mötet beslutar
4U Gun tar kontakt mcd lvan Äkerlund angåerde en eventuell temakväll, där han
berättar något om byn Lillkorsträsk
A!! Gun gör ett örslag till information om vår vcrksarnhet att siindas ut via e-post
och vanlig post till medlemmarna
e! uppmana alla mcdlemmar att inkomma med lörslag till olika teman ör våra
Öppet Hus kviillar

Kabinettkort från Runrr Horalund
Runar Hortlund har till ftireningen som gåva överliimnat några garnla kabinettkoft.
Mötet beslular
qI Britt tar hand om korten iiir kommande publicering på vår hcmsida.

$7.



S 8. Cirklar
a) Gun rapporterar, att det hos ABF linns några anmälda till

sliiklforskningscirklar, men det skulle behövas fler deltagare. Infbrmation om
cirklar finns på hemsidan.

b) Byaprojektet fortsätter och är inne i sitt slutskede. Uno Weslerlund har varil
behjålplig med att söka bidragspengar till bokutgivningcn.

Mötet beslutar
att lägga rapportcma mcd godkännande till hardlingama.

$ 9. Ekonomifrågor
a) Kassören Tore Holmbom rapporterar om liireningens ekonomi. Föreningen har

nu 3l .1139:14, scdan 8.395:- konor avsedda iiir Byaprojektet fråndragits. 109
modlcmmar har hitintills bctalat mcdlornsavgiftcn liir 2009.

b) Thonas Cranshöm rapporterar, at1 litreningen utan kostnad har crlrållit en dator
av RIiN, l)atorn kan finnas om ett par veckor i forskargrottan, dAr numera linns
anslutning ti l l  intcmcl.

Mötct bcslutal
4! godkäDna rapF)rterna.

$ 10. Nya medlcmmar och deras medlcmsavgift
Miitct beslutar
4lt! lijr nya mcdlemmar, som betalar i medlemsavgift under 2:ahalvåret, skall
avgilien gä1la ävcn 1ör nästkommandc kalcnderår,

ö l l. Cl)-skiva med dödsannonser
Britt Nonnan har under någm år scannat av gamla dödsannoDser. Vid styrclsens
sammanträde 19 maj 2008, då ca 600 annonser kopiorats, bcslutadc styrclscn. att
dcn kommandc CD-skivan skullc sälias ftir 100:- kronor. Antalct scannadc
annonscr är nu uppc i ca 1600. ctt giganliskt projekt, som Britt nu slutlitfl.
Mötct bcslut.r
att inkiipa ett zulal skivor på vilka ctikett kan skrivas mcd bläckstrålcskrivarc
All kopicra matcrialet till skivorna
4l!! mcd ändring av tidigare bcslut sälia skivorna 1i,r 250:- kronor/st.

$ 12. Övriga frågor
a) Den planerade utllykten till Kanisbcrget och Nis tledmans l'.d. gruva konrmcr

inle ati bli av i höst. Torc Lundgrcn kan kanskc istaillct komma rill
fbrskarhörnan någon tcmakväll och boråtta om gruvan och visä bilder.

b) Älvsby Fiirsamling kommer att ha aktiviteter vid lunchtid på tisdagar i
lörsamlingsgåLrden och har meddelat, att de zir intresseradc av
Irorskarföreningens verksamhct, (;un och Britt kommer att mcd bl.a.
bildvisning bcräna om vårt arbctc tisdagen den I3 oktobcr kl 13.00.

c) Gun Jonsson berättar om sin kontakt med Bo Nor€n angående lädenr Sten
Nordns el'terl?imnade handlingax. Släktingama meddelar 1örcningen, så snart
materialet fi nns tillgåingligt lör avhämtning.

d) SCII:S utdmg ur 1930 års liirsamlingsbok finns tillgängligt på SVAR:S
hcmsida. Gerd och Tore har nu eirdigställt ortsnamnsregistret lör Ålvsby
liirs.unling. Registret firus vid datorema i forskarhöman.

Mötet beslutar
4! lägga rapportema med godkännandc till handlingama.



s 13. Avslutning och tid Iör tråsta möte
Ordffiranden ftrklarar mötet avslutat och Dåmi ler om nzista stwelsemöte
måndaeen den 26 oktober kl 1 9.00.
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