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Ä lvsbyns Forskarfo rening  

 ÅRSMÖTE   

2017 

Förslag till dagordning 
 

 Måndag den 6 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 2018 

§ 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 2 a r 

 d)  Val av en revisor                                            fo r 2 a r 

    

§ 12  Val av en ledamot i valberedningen   fö r 2 å r 

§ 13  O vriga a renden 

§ 14  Britt Norman och Elisabeth Singh Nilsson ger oss historien om 

  "Fra n va r farfarsfar till Polarbro d." 

§ 15   Ävslutning   

   

 

  Fika vid la mplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2016 

 

 Styrelse 

 Carin Blom    Ordförande 

 Åke Engman   Vice ordförande  

 Catharina Berggren  Kassör 

 Inger Torgersson   sekr.   

 Monika Jonsson   Ledamot 

 Roland Sundberg   Ledamot 

 Ann-Sofie  Öberg  Ledamot 

 Styrelsesuppleanter 

 Gun Jonsson, Anders Sandström, Kerstin Strömgren, Håkan Nygren och Tomas Granström. 

 

 Revisor     Ersättare 

 Runo Bergkvist       Bo Öhlund 

 

 Valberedning 

 Dick Öman sammankallande, Helena Stenberg och Margaretha Johansson. 

 

 Medlemsantal 

 Vid 2016 års början hade föreningen 190 medlemmar och efter första halvåret hade  

 185 medlemmar  betalat, efter den 1 juli har vi fått 9 nya medlemmar som överflyttats till 

 2017. Sex medlemmar har avlidit under året. Alltså 188 medlemmar den 1 januari 2017. 

  

 Årsmötet den 7 mars 2016 

 Ett 60-tal medlemmar slöt upp vid årsmötet 2016 som hölls i Fluxens matsal. 

 Årsmötesförhandlingarna leddes av Ivan Åkerlund, som höll i klubban medan Gerd Öhman          

 hanterade pennan och satt sekreterare. 

 Mötet beslutade i enlighet med valberednings förslag som klubbades. 

 Kaffe och te med smörgås serverades och sedan berättade Robert Lidström om sin och hustru 

 Kajsas resa i Karl Sundbergs fotspår från Lillkorsträsk till Torsby i Alabama, USA till ett antal 

 fina bilder. 
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Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 8 styrelsesammanträden dessutom årsmöte och konstitueringsmöte.    

Våra styrelsemöten har vi hållit i forskarhörnan numera på tisdagar kl 18. 

Vi har kommunicerat mycket via internet. Det har gällt allt från rådfrågningar till att få in     

snabba besked i olika frågor som sedan klubbats på styrelsemöten.   

 

 

Jubileumsmötet  

Den 26 september hade vi en stor jubileumsfest. Det kom 74 medlemmar inklusive gäster. Under 

några timmar hade vi riktigt trevligt ihop med Piteå Forskarförening som presenterade sin slutliga 

utgåva av Porträtt i Norr. Tårta och många presenter delades ut och föreningen fick ta emot gåvor 

från bl a ABF och Piteåforskarna. Som slutspurt hade vi ett stort lotteri där många gick hem med en 

vinst. 

 

Jubileums-skriften 

För att vi ska minnas våra första 10 år som forskarförening, så lade Gun Jonsson, Gerd Öhman och 

Tore Holmbom ner ett gediget arbete på att sammanställa allt som hänt under dessa år. Skriften som 

fick en extra fin utformning på tjockt papper har blivit mycket uppskattad av medlemmarna. 

 

Representation och aktiviteter. 

Under Äldre-veckan den 16 februari hade vi en utställning tillsammans med biblioteket av Älvsby 

författare, bland annat Hugo Marklund. Hans son Gunnar Marklund kom och berättade lite om sin 

far och hans livsgärning. Efter det ca. en halv timmes filmvisning om flottningen.  

 

Den 22 oktober deltog flera av föreningens medlemmar i DIS-Nords föreläsning om hur man söker i 

Lantmäteriets arkiv av kartor. 

 

Cirklar 

I början av 2016 annonserade vi om en Kurs i Disgen 8.2d men intresset var klent så vi sköt upp det 

hela till hösten då vi gav en kurs i DISGEN 2016, som är en helt ny uppdaterad version av program-

met. 

Förutom detta så jobbade Nyforsgruppen på som vanligt och hade ett stort antal träffar. 

 

 

Gravstensinventeringen 

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

kyrkogården. Än återstår det några delar men snart är allt inventerat. Ett jättebra jobb har gruppen  

gjort. 

 

Släktforskardagarna i Umeå 

För första gången har vi deltagit som utställare vid släktforskardagarna. Det är ju inte så ofta som 

släktforskardagarna hålls i norra Sverige, så när turen nu kom till Umeå, kändes det rätt att delta. 

Det var Piteå Forskarförening som kom med förslaget att Fyrkantens föreningar skulle dela på en 

utställningsmonter. Detta lyckades vi med även om det blev Arvidsjaurs Forskarförening som deltog 

i stället för Luleå. 
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Hemsidan 
Nu har nya Hemsidan varit i bruk sedan maj 2015. Den har fått ett positivt mottagande och arbe-

tet med diverse barnsjukdomar har fullföljts. Tråkigt nog så lyckades vi inte få någon av våra 

medlemmar att efterträda Britt Norman som redaktör. Detta har helt klart påverkat besökssiff-

rorna på sidan. Låt oss hoppas att detta förhållande snart ändras och att någon intresserad vill bli 

redaktör. 

 

 

 

Kalendern. 

Vi har nu för fjärde året i rad gett ut en fotokalender. Det är en hel del jobb med denna men det 

har visat sig att folk uppskattar den mycket. I den senaste för 2017 har vi fortsatt med gamla   

bilder och satt tillsammans med nytagna bilder av samma motiv. Jubileumsåret till ära så tryckte 

vi upp en större upplaga som blivit helt slutsåld. 

 

Byabladet. 

Under 2016 har vi gett ut fyra nummer av Byabladet. Redaktör Gun Jonsson är den som gör allt 

detta uppskattade arbete. Tack till alla som skickar in material och bidrar till innehållet, på olika 

sätt. 

 

Föreningslokal och utrustning. 
Forskarhörnan har varit välbesökt under året och det är väl ett gott betyg till de som varit jourha-

vade släktforskare under våra nya öppettider, måndagar 15-00-18.30. Några veckor efter att de 

nya öppettiderna trätt i kraft så beslutade Biblioteket att ändra sina öppettider så att de numera 

stänger kl 18.00 på måndagar. Detta har inneburit att vi beslutat justera vår stängning till 18.00, 

också. 

I övrigt fungerar hörnan bra med tillgång till minst 4 datorer med alla möjliga register att söka i. 

Bibliotekets personal är som vanligt en stor tillgång för vår förening. Vi kan samarbeta om 

många arrangemang och har många gemensamma intresseområden. 
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Mötes- och Verksamhetsplanering 

för År 2017 
Preliminärt 

 

 Styrelsemöten        Föreningsmöten 

 år 2017         föreläsningar eller studiebesök 

 24 januari  kl 18.00 

 14 februari  kl 18.00      Under v 7, Äldreveckan 

   6 mars  kl 18.30 Årsmöte 

   6 mars  (konstitueringsmöte) 

 28 mars  kl 18.00 

 25 april  kl 18.00 

 30 maj  kl 18.00 

 Sommaruppehåll 

 29 augusti  kl 18.00 

 26 september kl 18.00       

 24 oktober  kl 18.00 

 28 november kl 18.00 

 

 År 2018 

 23 januari   kl 18.00 

 13 februari  kl 18.00 

   5 mars  Årsmötet 2018 

 

Styrelsemöten hålls i Forskarhörnan på Biblioteket, Kl 18.00 enligt kallelse. 

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

I Forskarhörnan har vi öppet måndagar 15.00-18.00. Då finns alltid minst två från föreningen som kan 

hjälpa till med forskning. 

På Forskarhörnans anslagstavla och på vår Hemsida kommer planeringen med eventuella ändringar att 

finnas. 

Anskaffning av DVD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter ekonomi och önskemål. 

Studiecirklar fortsätter vi med utifrån anmält intresse och då vi kan finna cirkelledare. 

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

Kom med förslag! 
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BUDGET för Älvsbyns Forskarförening  År 2017 

     

Kostnader   Intäkter  

Beskrivning Kostnader  Beskrivning Intäkter 

Abonnemang, cd mm                 20 000 kr   Medlemsavgifter               30 000 kr  

Inköp av material                 14 500 kr   Försäljning böcker                 5 000 kr  

Inköp av servering                   3 000 kr   Studiecirklar                 5 000kr  

Medlemsmöten                   8 000 kr   Övrigt               30 000 kr  

Studiecirklar                   3 000 kr   Försäljning USB/CD                 5 000 kr  

Kontorsmaterial                   4 500 kr                           -   kr  

Porto                   2 000 kr                           -   kr  

Övriga kostnader                   20 000 kr                          -   kr  

Summa           75 000,00 kr   Summa         75 000,00 kr  

     

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

     

     

     

     

     

   
 


