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Valberedning 

Alva Malm sammankallande, Lennart Ohman och Halldor Eriksson. 

Medlemsantal 

Vid arets slut hade foreningen 96 betalande medlemmar av det har tva medlemmar avlidit under aret. 

Arsmotet den 19 februari 2007 
Vart forsta Arsmote hade vi forlagt t i l l Hjart- och Lungsjukas lokal pa Storgatan. 
Cirka 35 medlemmar kom dit, sa lokalen blev i minsta laget, men gladjande art sa manga motte upp. 
Efter sedvanliga motesfSrhandlingar sa informerade Kjell Westerberg om Disgenprogrammet. Olof 
Skoglund fran Pitea overlamnade bokgavor. Ett lotteri med skankta vinster saldes under kvallen och 
gav ett bra tillskott i kassan. Sammanfattningsvis ett trivsamt och valbesokt mote. 
Styrelsemoten 
Styrelsen har haft sju styrelsemoten under aret, de har agt rum mandag kvallar efter oppettiden 
klockan 19. Forutom en gang, da vi traffades hemma hos sekreteraren. 
Foreningsmoten och utflykter 
Den 26 mars i forskarhornan hade vi vart forsta foreningsmote for aret. 
Folke Oberg var dar och berattade utifran sin bok "Bodellisterna och den stora skolstriden". 
Den 2 ju l i hade vi en utflyktsdag t i l l ManjSrv, dar var vi i byastugan och lyssnade forst pa Uno 
Vesterlund som berattade om Manjarv kulturbyn. Efter kaffe och en pratstund informerade Gunnar 
Nilsson om fardvagen och lotsning t i l l stenaldersgraven. V i hade tur med vadret, och tick avsluta 
dagen med art Gunnar Nilsson visade Olunds stuga ett f.d. soldattorp. En helt fantastisk dag, 
stort Tack t i l l Uno och Gunnar med flera. 

Nasta foreningsmote holl vi i Alvakraskolans matsal, dar berattade Ake Engman om Snarbackslidens 
historia, en by med gammal historia som haller pa art samlas och dokumenteras for eftervarlden. 
Folke Oberg berattade och visade ett bildspel om en intressant motorcykelfard genom Europa. Han 
holl t i l l i SMU-garden den 7 november, lokalen blev fullsatt. Mycket intressant och uppskattat, v i 
bjod pa fika och hela behallningen skankte Folke t i l l Alvsbyns forskarforening, an en gang ett stort 
Tack till Folke. 
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Representation 
Den 30 oktober var ordforanden inbjuden til l Alvsby lottakars medlemsmote for att 
informera om forskarforeningen. 
Pa "Boijadagen" uppe pa kyrkmalmen lordag den 25 augusti hade vi ett bord dar vi 
informerade om var verksamhet med bilder och diverse information. 

Foreningslokal och utrustning 
Var lokal tycker vi fungerar sa bra. V i har nu tre datorer i var horna, en med Genline uppkopplig 
och en med Svar-anslutning. I Grottan har vi ytterligare tva datorer med CD-skivor och olika 
program installerade. 
En ny fargskrivare finns i grottan och i hornan har vi en laserskrivare med tillbehor som vi fatt 
i gava, for den vil l v i tacka Ivar Carlstrom som har fixat den, ett stort Tack Ivar. 
I ovrigt har vi fatt utokning av mikrokort som biblioteket bekostat. 
Kortlasarna ar genomgangna och lampor ar bytta. 
Samarbetet med bibliotekets personal fungerar jattebra, glada trevliga och hjalpsamma. 
V i har forlagt vara oppettider efter bibliotekets sa det fungerar bra tycker vi . 
Hjartligt Tack personalen pa biblioteket. 

Foreningens verksamhet. 
Oppettiderna pa mandag kvallarna, mellan 17-19 har varit valbesokta. Foreningens styrelse har 
gjort ett schema, dar vi staller upp for medlemmarna med rad och hjalp. 
Dar efterlyser vi folk som frivilligt kan stalla upp och hjalpa oss. 
Daremot har inte onsdagarna varit lika besokta och endast ett fatal har avtalat egna tider, 
V i har aven gamla bilder och album dar, for att besokande ska kunna satta sig ner och eventuellt 
identifiera bilderna och foton. Dar samarbetar vi med Projektgruppen "Digital byakista" som har 
sina lokaler i biblioteket. 

Hemsida 
V i har nu startat upp en hemsida dar vi kommer att lagga ut aktuell information. Forhoppningen 
ar att fa in fbrfragningar samt tips och ideer. Adressen t i l l sidan ar: http://byn.panatet.se/ 

Studier 
Tore Holmbom har haft tva kortcirklar i Genline under varen. 
Bert Aberg en cirkel for nyborjare i slaktforskning under hosten, den har gatt genom ABF. 
Byacirkeln som startade under 2006 har pagatt bade under varen och hosten 2007. 
Ordforanden haller i den, dar samlas material in och skrivs om fastigheter och befolkning i Nygard, 
Hogheden, Snarbacksliden, Smatrask, Tvarsel, Branna, Kalsberg och delar av Alvsbyn. 
Under varen besokte studiegruppen en del av byarna och under hosten resterande. 
Planerna ar att dokumentationen sa smaningom ska komma ut i bokform. 

Gavor. 
Av Pitebygdens forskarforening har vi fatt CD-skivan "Piteanor 2008" . 
Ingrid och A l f Sundqvist skankte en hel del bocker nar de flyttade fran Alvsbyn. 
V i har aven fatt "Sveriges smaskollararinnor i ord och bild" tre band. Lisa Edstrom har ocksa 
skankt nagra byabocker bl a. 
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ALVSBYNS FORSKARFORENING 

BALANSRAKNING 

Ing. balans 
1/1 2007 

Utg. balans 
31/12 2007 

TILLGANGAR 

Kassa 
Bank 
Inventarier 
Diverse fordran (Not 1) 

Summa 

0,00 
13 039,32 
2 119,50 

0,00 
15 158,82 

277,00 
16 604,14 
4 668,50 

843,00 
22 392,64 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Diverse skulder (Not 2) 
Balanserat overskott 
Arets overskott 

0,00 
15 158,82 

0,00 
Summa 15 158,82 

727,00 
15 158,82 
6 506,82 

22 392,64 

Not 1 Diverse fordran: 
Medlemsavgifter 
Gun Jonsson 

Summa 

300 
543 (Servering) 
843 

Not 2 Diverse skulder: 
Gun Jonsson 

Summa 
727 (Studiecirklar) 
727 

RESULTATRAKNING 2007 

KOSTNADER 

Inkop material och varor 
Resor 
Lokalhy ra 
Porto 
Bankgiroavgift 
Avskrivning 
Arets dverskott 

Summa 

INTAKTER 

1 604,00 Gavor och minnestelegram 90,00 
50,00 Lotteri 1 000,00 

200,00 Studiecirklar 275,50 
330,00 Medlemsavgifter 4 800,00 
250,00 Servering 4 302,50 

1 556,00 Ranta 28,82 
6 506,82 

10 496,82 Summa 10 496,82 
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Slutord 

Redan ar ett nytt verksamhetsar ti l l anda, aven 2007 har varit handelserikt och 
trevligt, manga nya medlemmar och kontakter. 

Speciellt mandag kvallarna har varit intressanta och givande aven for oss i 
styrelsen, de har varit valbesokt. 

Kaffekassan har gett ett gott tillskott, sa vi har kunnat kopa in bland annat en 
skrivare t i l l grottan, samt en hel del mikrokort. 

Tack alia generosa "kaffedrickande" och givare ! 

V i efterlyser fler frivilliga som staller upp och hjalper oss under oppettiderna, m 
som kan soka pa natet eller i mikrokorten, kom och hjalp t i l l . V i behover Er. 

Alia intresserade slaktforskare 

Valkomna till "Forskarhornan" ! 

Gun Jonsson ordforande Lars-Olof Svanstrom kassor 

Birgit Granstrom sekreterare Britt Norman vice ordforande 



Alvsbyns ForskarForening 

A R S M O T E 
2008 

Forslag till dagordning 
Mandag den 3 mars 2008 
Lokal: Alvakraskolans matsal 

§ 1 Arsmotets oppnande 
§ 2 Parentation 
§ 3 Arsmotets utlysande 
§ 4 Faststallande av dagordning 
§ 5 Val av presidium 

a) Ordforande for motet 
b) Sekreterare for motet 
c) Referent 
d) Protokolljusterare tillika rostraknare tva personer. 

§ 6 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse 
§ 7 Revisoms berattelse 
§ 8 Styrelsens ansvarsfrihet 
§ 9 Faststallande av arsavgift for ar 2008 

a) Tillaggsforslag fran styrelsen om ungdomsrabatt 
§10 Behandling av forslag som inkommit t i l l arsmotet 
§ 11 Faststallande av lokalforeningens verksamhetsplan 
§12 Faststallande av budget for ar 2008 
§ 13 Val 

a) Forslag fran styrelsen med utokning av ordinarie ledamoter 
i styrelsen, fran fern t i l l sju 

b) Val av ordinarie ledamoter for 2 ar 
c) Val av fern ersattare i styrelsen for 1 ar 
d) Val av firmatecknare for 1 ar 
e) Val av en revisor- ersattare for 1 ar 

§14 Val av tre ledamoter i valberedningen for 1 ar 

§15 Ovriga arenden 
§16 Avslutning 



REVISIONSBERATTELSE. 

Undertecknad, vald att granska och revidera Alvsbyns Forskarfbrenings rakenskaper for ar 
2007 far efter fullgjort uppdrag avge fbljande berattelse. 

Jag har granskat rakenskaperna samt kontrollerat att de i balansrakningen upptagna kassa- och 
banksaldona overensstammer med bokfbrningen, jag hanvisar i ovrigt till styrelsens verksam-
hetsberattelse. 

Da inga anmarkningar fbreligger vid revisionen fbreslar jag arsmotet bevilja styrelsen full och 
tacksam ansvarsfrihet for den tid revisionen ornfattar. 

Alvsbyn den 14 februari 2008. 

Revisor. 



Alvsbyns ForskarForening 

Motes- och Verksamhetsplanering 
for Ar 2008 

Prelimindrt 

Styrelsemoten 

22januari kl 11.00 
25 februari kl 19.00 
10 mars kl 19.00 
(konstituering) 

7 april kl 19.00 
19 maj kl 19.00 
Sommaruppehall 
25 augusti kl 19.00 
22 September kl 19.00 
20 oktober kl 19.00 
24november kl 19.00 

Foreningsmoten, 
forelasningar eller studiebesok 
aktiviteter for alia medlemmar. 

Vecka 14 

Vecka 22 

Vecka 38 

Styrelsemoten planeras i forskarhornan pa Biblioteket. 
K l 19.00 efter oppettiden for medlemmarna. 
Foreningsmoten annonserar vi om senare var de ska aga rum. 

Oppettider mandag kvallar mellan 17.00-19.00 och onsdagar 13.00- 15.00 
I forskarhornans kalender pa anslagstavlan och pa var hemsida kommer planering 
med eventuella andringar att finnas antecknade. 
Anskaffhing av mikrokort kommer att fortsatta, allt efter vad ekonomin tillater. 

Studiecirklar fortsatter vi givetvis med, efter onskemal, sa snart vi far ett antal 
deltagare. 

I vara planer ingar att gora besok pa museet i Lulea och arkiven pa Bjorkskatan. 
Tipsa oss om intressanta resmal for oss forskare. 

Kom med forslag! 


