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Ä lvsbyns ForskarFo rening  

 ÅRSMÖTE   

2014 

Förslag till dagordning 
 

 Måndag den 10 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 2015 

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

§ 10  Fo rslag pa  verksamhetsplan  och budget. 

§ 11  Val   

                    a)  Val  av fyra ordinarie ledamo ter              fo r 2 a r 

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

 c)  Val av en revisorersa ttare                          fo r 2 a r   

    

§ 12  Val av en ledamot i valberedningen   fo r 2 a r 

§ 13  O vriga a renden 

§ 14  Bildspel fra n o versva mningen av Pitea a lven 1995 

§ 15   Ävslutning   

   

 

  Fika vid la mplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2013 

 

 Styrelse 

 Carin Blom    Ordförande 

 Britt Norman   Vice ordförande  

 Catharina Berggren  Kassör 

 Inger Torgersson   sekr.   

 Åke Engman   Ledamot 

 Roland Sundberg   Ledamot 

 Ann-Sofie  Öberg  Ledamot 

 Styrelsesuppleanter 

 Gun Jonsson, Siw Östman, Kerstin Strömgren, Inger Boström och Tomas Granström. 

 

 Revisor     Ersättare 

 Runo Bergkvist       Bo Öhlund 

 

 Valberedning 

 Tore Lundgren, sammankallande, Helena Stenberg och Lena Jonsson. 

 

 Medlemsantal 

 Vid 2013 års början hade föreningen 164 medlemmar och efter första halvåret hade  

 178   medlemmar  betalat, efter den 1 juli har vi fått 5 nya medlemmar som överflyttats till 

 2014.  1 medlem har avlidit under året. Alltså 183 medlemmar den 1 januari 2014. 

  

 Årsmötet den 4 mars 2013 

 Cirka 50 medlemmar deltog vid årsmötet 2013 det hölls i Fluxens matsal.  

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

 Valberedningens förslag godkändes och klubbades. Avgående ordföranden Gun Jonsson fick ta 

 emot  blommor, en antavla och stort tack för sina insatser under alla år. 

 Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med smörgås, därefter höll Erik Skoglund 

 föredraget ”Tiden genom tiderna”. 

  

 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.  

En bussutflykt till Sikfors och Stenvalls Lantbruksmuseum, den 29 september. 21 deltagare 

fick en väldigt trevlig guidning av fru Stenvall. 

 

Representation och aktiviteter. 

Under året har föreningen representerats vid träffar i Granträsk, Vidsel och Korsträsk, där vi 

tillsammans med ABF och Kommunen visat  filmen om Laver. Även Sikfors har fått besök 

och visning av Laverfilmen, liksom biblioteket förstås. Där har vi också visat filmen om Bra-

silienfararna. 

 

Kurser och Studier.  

Vi har genomfört en kortare utbildning inom styrelsen för att lära oss mera om styrelsearbete i 

ideella föreningar. Ordföranden har deltagit i DIS-Nords utbildning i Disgen, i Umeå under 

våren. 

 

Cirklar 

Föreningen har gett två cirklar i Släktforskning för nybörjare samt en cirkel i Disgen. Vi gör 

detta i samarbete med ABF och DIS-Nord. Tack till alla medlemmar som ställt upp som fadd-

rar och biträdande cirkelledare. 

 

Sveriges Radio 

I slutet av januari fick vi besök av Ann-Christin Wallner-Hoppe från Norrbottensradion som 

gjorde en intervju med våra duktiga släktforskarveteraner Gun Jonsson, Åke Engman och 

Britt Norman. 

 

Jubileet Kyrkan 200 År 

En grupp på tiotalet personer ur styrelsen bildades inför detta speciella projekt. Det har resul-

terat i en uppskattad Fotoutställning samt en fotokalender för 2014. Under en helg i juli hade 

vi också öppet hus med bildvisning och försäljning i en kyrkstuga. Vi  vill tacka Älvsby för-

samling, Johannesgården med personal, Älvsbyns Kommun samt Runar Hortlund m fl som 

gjort detta möjligt. 

 

Gravstensinventeringen 

Under året har gamla kyrkogården slutförts och registreringen av gravstenar på nya kyrkogår-

den påbörjats. En duktig grupp medlemmar har jobbat med detta. 

 

Nyforsprojektet 

I slutet av året fick vi ta emot ett antal gamla brev om Nyfors Såg och Kvarn. Det ledde till att 

vi startade ett projekt om Nyfors. Vi har valt att köra det i cirkelform och kommer att fortsätta 

under 2014. Målsättningen är att kunna ge ut en skrift om verksamheten och människorna 

som bodde där under sågen och kvarnens storhetstid. Vi säger tack till Ulla och  Erik    

Lundqvist, för breven. 
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Dödsannonser och Inbjudningar 

Under året har föreningen gett  ut ett USB-minne med inskannade Dödsannonser och inbjud-

ningar till begravning. Vi har sålt en hel del  och det är uppskattat bland släktforskare. Britt 

Norman och Ann-Sofie Öberg har jobbat med detta. 

 

 

Hemsidan. 

Vår hemsida är mycket välbesökt både av medlemmarna men även av många utflyttade Älvs-

bybor. Vi har mellan 2000 till 3000 unika besök per månad. Främst är det bilderna som lockar 

och vi får ofta tack och uppskattning för arbetet med bilder och identifiering av personer. Det 

är i första hand Britt Norman som jobbar så bra med detta, som skall ta åt sig av berömmet. 

 

 

Sveriges Släktforskarförbund. 

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

rabatt på Rötters bokhandels produkter, böcker, kursmaterial mm.  Som medlem i Älvsbyns 

Forskarförening har du också rabatt på det mesta i Rötters bokhandel. 

 

Byabladet. 

Under 2013 har vi gett ut fyra späckade nummer av Byabladet, som Gun Jonsson är redaktör 

för. Till de som har e-postadress skickar vi Byabladet elektroniskt och till övriga  med post. 

 

Föreningslokal och utrustning. 

Forskarhörnan har fått nya sköna stolar genom biblioteket. Föreningen har anskaffat ett bläd-

derblocksställ som används främst vid cirkelverksamheten. 

Bibliotekets personal är som vanligt mycket hjälpsamma och tillmötesgående. 

Ett stort och hjärtligt tack till dem alla.. 

Under senare år har ju vårt medlemsantal ökat betydligt och därför står det på vår önskelista ett 

något större utrymme för Grottan. 

Två bärbara datorer har också anskaffats för att kunna användas i Forskarhörnan och vid cir-

kelverksamheten. Vi har fortsatt abonnera på ArkivDigital och SVAR till alla fyra datorerna.  

Ancestry De Lux finns i de två datorerna i Grottan, till stor hjälp för de som söker sina rötter 

framför allt i Amerika och Canada. 
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BUDGET för Älvsbyns Forskarförening  År 2014 

     

Kostnader   Intäkter  

Beskrivning Kostnader  Beskrivning Intäkter 

Abonnemang, cd mm                 18 000 kr   Medlemsavgifter               26 700 kr  

Inköp av matrial                   8 000 kr   Försäljning böcker                 5 700 kr  

Inköp av servering                   1 000 kr   Studiecirklar               10 500 kr  

Medlemsmöten                   7 000 kr   Övrigt               20 000 kr  

Studiecirklar                   3 500 kr   Försäljning USB/CD                15 000 kr  

Kontorsmaterial                   5 500 kr                           -   kr  

Porto                   2 500 kr                           -   kr  

Övriga kostnader                   32 400 kr                          -   kr  

Summa           77 900,00 kr   Summa         77 900,00 kr  

     

Årets underskott/
överskott                           0 kr   Summan av Intäkter -(minus) Kostnader 

     

     

     

     

     


