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Ä lvsbyns ForskarFo rening  

 ÅRSMÖTE   

2013 

 

Förslag till dagordning 
 

 Måndag den 4 mars kl 18.30. 

 Lokal: OBS Fluxens matsal. 

 

§ 1  Ä rsmo tets o ppnande med parentation    

§ 2  Ä rsmo tets utlysande 

§ 3  Faststa llande av dagordning 

§ 4  Val av presidium 

a) Ordfo rande fo r mo tet 

b) Sekreterare fo r mo tet 

c) Referent 

d)    Protokolljusterare tillika ro stra knare tva  personer. 

§ 5  Styrelsens verksamhets- och ekonomiska bera ttelse 

§ 6  Revisorns bera ttelse 

§ 7  Styrelsens ansvarsfrihet 

§ 8  Faststa llande av a rsavgift fo r a r 2014 

§ 9  Behandling av fo rslag som inkommit till a rsmo tet 

§ 10  Fo rslag pa  verksamhetsplan  och budget. 

§ 11  Val  

                    a)  Val av ordfo rande                                        fo r 2 a r 

 b)  Val av tva  ordinarie ledamo ter                fo r 2 a r 

 c)  Val av fem ersa ttare i styrelsen                fo r 1 a r 

 d)  Val av revisor ordinarie                              fo r 2 a r 

    e)  Fyllnadsval av en revisorersa ttare   fo r 1 a r   

    

§ 12  Val av tva  ledamo ter i valberedningen   fo r 2 a r 

§ 13  O vriga a renden 

§ 14  ”Tiden genom tiderna”, Olov Skoglund. 

§ 15   Ävslutning   

   

   Fika vid la mplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2012 

 

 Styrelse 

 Gun Jonsson   Ordförande 

 Britt Norman   Vice ordförande  

 Catharina Berggren  Kassör 

 Inger Torgersson   sekr.   

 Åke Engman   Ledamot 

 Roland Sundberg   Ledamot 

 Tomas Granström   Ledamot 

 Styrelsesuppleanter 

 Carin Blom, An-Sofie Öberg, Kerstin Strömgren, Ulla Drejby och Ivan Åkerlund. 

 

 Revisor     Ersättare 

 Per Olof Persson    Runo Bergkvist 

 

 Valberedning 

 Tore Lundgren, sammankallande, Helena Stenberg och Lena Jonsson. 

 

 Medlemsantal 

 Vid 2012 års början hade föreningen 149 medlemmar och efter första halvåret hade  

 168 medlemmar   betalat, efter den 1 juli har vi fått 18 nya medlemmar som överflyttats till 

 2013.  3 medlemmar har avlidit under året. Alltså 183 medlemmar den 1 januari 2013. 

  

 Årsmötet den 5 mars 2012 

 Cirka 50 medlemmar deltog vid årsmötet 2012, det hölls i Fluxens matsal.  

 Årsmötesförhandlingarna leddes av Åke Engman  som skötte klubban på ett bra sätt  

 Valberedningens förslag godkändes och klubbades. 

 Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med smörgås, därefter visade vi filmen om Laver,  

 filmen, en gåva av Dick Öhman från Vistträsk, som även spelar med i filmen som lärare. 

  

 Styrelsemöten 
 Under året har styrelsen haft  9 styrelsesammanräden dessutom årsmöte och konstituerings

 möte.    

 Våra styrelsemöten har vi hållit i forskarhörnan efter öppettiderna klockan 18.30. 

 Som tidigare har vi kommunicerat mycket via internet. Det har gällt allt från rådfrågningar till 

 att få in snabba besked i olika frågor som sedan klubbats på styrelsemöten. Enkelt, billigt och 

 snabbt. 
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Medlemsmöten.  

Ett medlemsmöte har vi hållit den 10 september kl 18.30. Tomas Granström visade en 

film från flottningen i Stockforsälven 1956. Lokalen var Fluxens matsal. C:a 45 perso-

ner deltog. 

 

Representation och aktiviteter. 

Den 15 februari var Åke Engman på biblioteket och pratade om Grubban, en by norr 

om Tvärån, ett material som han forskat fram och skrivit ner.  

Den 13 mars var Britt och Gun på församlingsgården, uppe vid kyrkan och visade 

gamla bilder. 

Den 1 september hade ABF 100 års jubileum i Lomtjärnsparken, Britt var där med sin 

dator och visade släktforskning för många intresserade. Åke E. och Gun visade och 

sålde boken ”Byar i södra Älvsbyn”. 

Den 11 oktober var Britt och Gun tillsammans med ABF till byagården i Vistträsk och 

visade  Laverfilmen. Intresset var enormt, mer än fullsatt. 

Den 8 november Gun och Catharina visade gamla Älvsbybilder för boende på Ugglan 

och andra boende. 

Den 28 november Laverfilmen visades för SPF-föreningens medlemmar på Fluxen, 

det var Britt och Gun som var där. 

 

Kurser och Studier.  

Den 24-25 mars deltog Carin Blom och Gun Jonsson i en kurs i Luleå som DisNord 

hade ordnat. 

Det handlade om kartfunktionen i Disgen-programmet.  De redovisade en del av de 

inhämtade kunskaperna  den 11 april för styrelsen m. fl. 

Den 26 juli,  Runar Hortlund har även i år besökt oss och delgett oss sina värdefulla 

kunskaper i Disgen. Denna gång visade han förbättringar och utveckling på det pro-

gram som han tillsammans med sin son har konstruerat: ”Dublettfilter och Dubbel-

gångare 2012”. Runar är generös och har gett oss programmet, det är vi mycket tack-

samma över. 

Den 20-21 oktober hade Sveriges Släktforskarförbund inbjudit till en inspirationshelg 

i Medlefors, Skellefteå.  Carin och Gun åkte och fick uppleva en späckad helg, med 

massor av nyttig föreningskunskap, utbyte med övriga släktforskarföreningar i norra 

delen av vårt avlånga land. En mycket givande helg med kunskaper som Carin och 

Gun försöker nyttja och föra vidare till vår förening. 

 

Cirklar 

Den 12 september startade Carin tillsammans med Britt en cirkel i släktforskning, 

grundkurs för sju nybörjare 6 gånger 3 timmar.  I november genomförde Carin även en 

Disgen-cirkel med 10 deltagare och 4 träffar, det visade sig att deltagarantalet var för 

stort, sex deltagare mera lagom. 

Cirkelmaterialet var inte så bra, så Carin håller på att utforma ett nytt material mer läm-

pat för oss i norra Sverige. Ett stort tack till Carin för hennes enorma insatser! 
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Föreningens övriga verksamhet. 

Gravstensinventeringen. Den 28 augusti träffades en grupp från Älvsbyns Forskaförenings 

styrelse och började sin planering att påbörja inventeringen av gravstenar på Älvsbyns gamla 

kyrkogård.  

De har träffats ett flertal tillfällen under hösten, samt alla onsdagar och stämt av med varandra, 

lagt in foton och registrerat. Den 25 september var Piteå-Tidningen och gjorde ett reportage 

med gruppen uppe vid kyrkan. 

Alla gravstenar har fotograferas och lagts in på Rötters hemsida i programmet, gravstensinven-

tering. Namn på samtliga som ligger i gravarna läggs också in enligt en förteckning som erhål-

lits av församlingen. 

Gruppen har lagt ner ett enormt arbete, de har även kontrollerat i kyrkböckerna att födelse- och 

dödsdatum stämt samt sökt efter data där det har saknats. De avser att till våren fortsätta sitt 

arbete med den nya kyrkogården. 

Sen i september när projektet påbörjades har idag registrerats mer än 500 gravar och över 2000 

namn. Ett stort arbete som gjorts, till nytta för eftervärlden och blivande släktforskare. 

Den 17 december startade planeringen av Älvsbyns Kyrka 200-års jubileum som Älvsbyns 

Forskarförening ska delta i, med bland annat bildvisningar. Jubileet ska pågå hela år 2013. 

Dödsannonser samt inbjudningar. Britt och Ann-Sofie tar emot och skannar dödsannonser 

och inbjudningar, som de har tänkt göra en ny CD-skiva  av. 

Hemsidan. 

Vår hemsida forsätter att vara lika populär, det är Britt och Catharina som sköter den. I dec var 

den på 5:e mest  besökta platsen på den här plattformen, ca 2 500 besök/månad. Framförallt är 

det bilderna som är så omtyckta. En orsak också att den är omtyckt, kan vara att den uppdate-

ras kontinuerligt. Där ska Britt ta på sej den äran, hon är ständigt in och kollar. 

 

Sveriges Släktforskarförbund. 

Vi får ständigt nyhetsbrev, information och uppdateringar. Som medlemsförening får vi också 

rabatt på Rötters bokhandels produkter, böcker, kursmaterial mm.  Ytterligare en fördel, leve-

ransen är fraktfri. 

 

Byabladet. 

Under 2012 har vi gett ut två nummer av Byabladet. 

 

Föreningslokal och utrustning. 

Vi uppskattar att vi fick behålla vår hörna i biblioteket, det är smidigt och fungerar alldeles 

utmärkt. 

Samarbetet med bibliotekets personal kan inte vara bättre.  

Ett stort och hjärtligt tack till alla dem. 

Det är klart det finns önskemål, till exempel Grottan och de låsbara utrymmen hade vi önskat 

större förstås.  

En ny större filmduk har Kultur och Fritid köpt in som vi får nyttja, till stor glädje och nytta 

när vi har kursverksamhet bland annat. Eluttag ovanför bordet med grendosa och hiss för att 

undvika olycksfallrisken när sladdar ligger på golvet. Åke har grejat och beställt och förening-

en har betalat. 

En del CD-skivor har köpts in till Grottan. Där finns även ArkivDigital och Svar som vi har 

abonnerat på till båda datorerna.   

Ancestry De Lux ett nytt abonnemang för året, till stor hjälp för de som söker rötter framför 

allt i Amerika. 
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Mo tes- och Verksamhetsplanering 
fo r Ä r 2013          

Preliminärt 

 

 Styrelsemöten       Föreningsmöten, 

            år 2013       föreläsningar eller studiebesök 

         21  januari      kl 18.30      aktiviteter för alla medlemmar. 

         11  februari    kl 18.30      Förslag: 

   4   mars       kl 18.30 Årsmöte      

      Under v 7, Äldre- och handikappvecka 

   4   mars       (konstitueringsmöte)   

        18   mars       kl 18.30       

        15  april    kl 18.30      Under vecka 11 eller 12 

        20  maj     kl 18.30          

     Sommaruppehåll 

 27-28 juli   Firandet Älvsby Kyrka 200-års jubiléet  utställning    Bilder  

 27  augusti   kl 18.30      Vecka 20 

 24  sept.   kl 18.30    

 22  oktober   kl 18.30      Vecka 39  

 26  nov.   kl 18.30 

 År   2014: 

 20 januari   kl 18.30 

 10 februari   kl 18.30 

 10 mars     Årsmötet  2014 

 

 Styrelsemöten planeras i forskarhörnan på Biblioteket. 

 Kl 18.30 efter öppettiden för medlemmarna. 

 Föreningsmöten annonserar vi om senare med innehåll och var de ska äga rum. 

 

 Öppettider:  måndag kvällar, mellan 16.30-18.30 och onsdagar 13.00- 15.00. Då finns  

 alltid minst två från föreningen som kan hjälpa till med forskning.  

 I forskarhörnans kalender på anslagstavlan och på vår hemsida kommer planeringen   

 med eventuella ändringar att finnas antecknade.  

 Anskaffning av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter ekonomi   

 och önskemål. 

 Studiecirklar fortsätter vi givetvis med, om intresse finns, så snart vi får ett antal deltagare.  

 Har någon tips om intressanta föredrag eller resmål i vår omgivning, hör av er.  

   Kom med förslag! 
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BUDGET för Älvsbyns Forskarförening  År 2013 

     

Kostnader   Intäkter  

Beskrivning Kostnader  Beskrivning Intäkter 

Abonnemang, cd mm                 15 000 kr   Medlemsavgifter               27 900 kr  

Inköp av matrial                   1 000 kr   Försäljning böcker                 7 500 kr  

Inköp av servering                   2 000 kr   Studiecirklar                 6 600 kr  

Medlemsmöten                   5 000 kr   Övrigt               10 500 kr  

Studiecirklar                   2 400 kr                           -   kr  

Kontorsmaterial                   3 500 kr                           -   kr  

Porto                      600 kr                           -   kr  

Övriga kostnader                 16 000 kr                           -   kr  

Summa           45 500,00 kr   Summa         52 500,00 kr  

     

Årets underskott/
överskott             7 000,00 kr   Summan av Intäkter -(minus) Kostnader 

     

     

     

     

     


