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Ä lvsbyns ForskarFo rening  

 ÅRSMÖTE   

2015 

Förslag till dagordning 
 

 Måndag den 9 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 2016 

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

§ 10  Fo rslag pa  verksamhetsplan  och budget. 

§ 11  Val   

                    a)  Val  av tre 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 ordinarie revisor                        fo r 2 a r   

    

§ 12  Val av tva  ledamo ter i valberedningen   fö r 2 å r 

§ 13  O vriga a renden 

§ 14  Film och bilder fra n Motorcrossens storhetstid i Ä lvsbyn 

§ 15   Ävslutning   

   

 

  Fika vid la mplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2014 

 

 Styrelse 

 Carin Blom    Ordförande 

 Åke Engman   Vice ordförande  

 Catharina Berggren  Kassör 

 Inger Torgersson   sekr.   

 Britt Norman   Ledamot 

 Roland Sundberg   Ledamot 

 Ann-Sofie  Öberg  Ledamot 

 Styrelsesuppleanter 

 Gun Jonsson, Siw Östman, Kerstin Strömgren, Håkan Nygren och Tomas Granström. 

 

 Revisor     Ersättare 

 Runo Bergkvist       Bo Öhlund 

 

 Valberedning 

 Tore Lundgren, sammankallande, Helena Stenberg och Lena Jonsson. 

 

 Medlemsantal 

 Vid 2014 års början hade föreningen 183 medlemmar och efter första halvåret hade  

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

 2015.  3 medlemmar har avlidit under året. Alltså 182 medlemmar den 1 januari 2015. 

  

 Årsmötet den 10 mars 2014 

 Ett 70-tal medlemmar slöt upp vid årsmötet 2014 som hölls i Fluxens matsal. 

 Årsmötesförhandlingarna leddes av Anders Lind, som vant skötte klubban. Gerd Öhman          

 hanterade pennan och satt sekreterare. 

 Mötet beslutade i enlighet med valberednings förslag som klubbades. 

 Kaffe och te med smörgås serverades och sedan visades ett bildspel från översvämningen i  

 Piteåälven 1995. 

   

 Styrelsemöten 
 Under året har styrelsen haft  10 styrelsesammanträden 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.   
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Medlemsmöten.  

Den 28 oktober hade vi ett medlemsmöte i Fluxens matsal. Cirka 50 deltagare fick vara med 

om Ordförandens hastiga inhopp som föreläsare, då den tilltänkta föreläsaren hastigt insjuk-

nade i influensa. Men allt ordnade sig och publiken fick veta en del om Dna och Bureätten. 

 

Representation och aktiviteter. 

Under Äldre-veckan i februari visade vi Laverfilmen för en rätt stor skara Älvsbybor. 

 

Dis-Nord hade ordnat möte på Hotell Sparta den 15 februari där vi var några från föreningen.  

 

Den 20 mars visade vi Laverfilmen på Ugglan för ett 20-tal boende och personal.  

 

I augusti deltog vi vid Kulturkväll i Älvsbyn. Ett välbesökt möte i ABF:s lokaler. 

 

Norrbottens Museum anordnade tillsammans med vår förening, Biblioteket m fl en föreläs-

ning om stenåldersfynden som gjorts vid Tvärån. Arkeologidagen besöktes av ca 60 åhörare. 

 

Forskarföreningen får ibland förfrågan om att delta i lite ovanliga sammanhang. Knut Lund-

mark skolan hörde av sig och frågade om vi kunde berätta om Älvsbyn ”förr i tiden”. Det var 

fyra 2:a klasser som ville besöka oss för att få information. Naturligtvis ställde vi upp! Den 

första klassen kom och maken till uppmärksamma 8-åringar får man leta efter. De satt som 

tända ljus och hade förberett en massa frågor. Det hela resulterade i en liten film om Älvsbyn 

som utgår från det barnen lärt sig i detta ämne. Går faktiskt att se på youtube.com. 

 

Kurser och Studier.  

Dis-Nord firade 10-årsjubileum med en utbildnings och informationsträff på Medlefors Folk-

högskola där föreningen deltog med Ordförande och Gun Jonsson. 

 

Cirklar 

Föreningen har gett en cirkel i Släktforskning för nybörjare under våren 2014. Som vanligt 

har det skett i samarbete med ABF. Bristen på tillgängliga cirkelledare har gjort att det tyvärr 

inte blev flera cirklar under 2014. Stort tack till de som ställt upp som faddrar och biträdande 

cirkelledare. 

 

Gravstensinventeringen 

En grupp medlemmar har fortsatt arbetet med att inventera och dokumentera gravstenarna på 

nya kyrkogården. De har fått mycket beröm av bl a Arvidsjaurs Forskarförening för sitt fina 

jobb. 

 

Nyforsprojektet 

Under 2014 har projektgruppen som arbetar med Nyfors Såg och Kvarn fortsatt samla in upp-

gifter. Under 2015 beräknar man att vara färdiga för att börja sammanställa detta till ett häfte 

som kan tryckas upp. 
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Hemsidan. 

Hösten 2014 kom vi igång på allvar med att skapa en ny Hemsida till föreningen. En arbets-

grupp har satt samman en kravspecifikation, tagit in offerter, utvärderat dessa och beslutat om 

leverantör. Någon gång under våren 2015 beräknas den vara klar att tas i bruk. Samtidigt har 

Britt och Catharina på ett förtjänstfullt sätt hållit liv i den gamla sidan med bilder och protokoll 

mm. 

 

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 2014 har vi gett ut fyra nummer av Byabladet. Redaktör har varit Gun Jonsson och som 

vanligt har hon gjort ett jättefint jobb med tidningen. 

 

Föreningslokal och utrustning. 

Vår framställan till Kultur o Fritid om ett större utrymme för Grottan, gick tyvärr inte att för-

verkliga. Tillgängligt utrymme behövs för Bibliotekets verksamhet. Trots allt så är vi glada för 

det samarbete vi har med Biblioteket och mycket nöjda med personalens bemötande.  

Vi kommer även i fortsättningen att abonnera på Arkiv Digital och SVAR till våra fyra dato-

rer. Ancestry de Lux finns i de två datorerna i Grottan till hjälp för de som forskar på emigran-

ter.  
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BUDGET för Älvsbyns Forskarförening  År 2015 

     

Kostnader   Intäkter  

Beskrivning Kostnader  Beskrivning Intäkter 

Abonnemang, cd mm                 24 000 kr   Medlemsavgifter               27 300 kr  

Inköp av matrial                   4 000 kr   Försäljning böcker               10 000 kr  

Inköp av servering                   1 200 kr   Studiecirklar                 7 800kr  

Medlemsmöten                   8 000 kr   Övrigt               20 000 kr  

Studiecirklar                   3 000 kr   Försäljning USB/CD                10 000 kr  

Kontorsmaterial                   2 500 kr                           -   kr  

Porto                   2 500 kr                           -   kr  

Övriga kostnader                   29 900 kr                          -   kr  

Summa           75 100,00 kr   Summa         75 100,00 kr  

     

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

     

     

     

     

     


