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Älvsbyns ForskarFörening

Ånsnnörn
2009

Förslag till dagordning

Måndag den 9 mars kl 19.00
Lokal : Ålvålvaskolans matsal

$ I Arsmötets öppnande
$ 2 Arsmötets utlysande
$ 3 Fastställande av dagordning
$ 4 Val av presidium

a) Ordfiirande ftir mötet
b) Sekreterare fiir mötet
c) Referent
d) Protokolljusterare tillika röstråiknare tvåpersoner.

$ 5 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
$ 6 Revisoms berättelse
$ 7 Styrelsens ansvarsfrihet
$ 8 Fastställande av årsavgift fijr år 2009
$ 9 Behandling av forslag som inkommit till årsmötet
$ l0 Förslagpåverksamhetsplan
$ 11 Val

a) Val av ordftirande for 2 år
b) Val av två ordinarie ledamöter for 2 är
c) Val av fem ersättare i styrelsen ftir I år
d) Val av firmatecknare ftir I år
e) Val av en revisor for 2 är

$ 12 Val av två ledamöter i valberedningen for 2 år
Val av en ledamot i valberednineen ftir 1 år

$ 13 Övriga ärenden
$ 14 Avslutning



VERKSAMHETSBERATTELSE fiir år 2008

Ordftirande
Sekreterare
Kassör
Vice ordfiirande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisor
Per Olof Persson

Styrelse
Gun Jonsson
Gerd Öhman
Tore Holmbom
Britt Norman
Åke Engman
Gösta Andersson
Roland Sundberg
Styrelsesuppleanter
Birgit Granström, catharina Berggren, Bertil olofsson, Folke öberg och Lars Larsson.

Valberedning
Kristina Öhlund, Britta Åhlund och Birger Nordlund.

Medlemsantal
Vid årets slut hade ftireningen 106 betalaade medlemmar, fura medlemmar har fl),ttat fran orten
och begiirt utträde under året.

Årsmötet den 3 mars 2008
Ett femtiotal medlemmar hade mött upp vid arsmötet 2008, det hölls i Älvåkaskolans matsal.
De sedvanliga årsmötesftirhandlingama, som leddes av Runo Bergqvist flöt friktionsfritt.
Förslaget om att utöka styrelsen från fem ordinarie ledamöter till .iu kt,rtuader igenom.
Efter ftirhandlingama serverades kaffe och te med smörgas, sen viiade Tomas Gianström bilder
fraa Byakistans material. Intresset vax stort så kviillen bliv sen, innan mötet avslutades.

Styrelsemöten
styrelsen har haft sex styrelsemöten under aret, de har ägt rum mandag kvällar efter öppettiden
klockan 19.

Representation
På Älvsbymässan som i år var på Forum, den 9-10 mai, fick vi möjlighet att tillsammans med
]Byakistan" få visa upp vår verksamhet. vår monter var flitigt besokt både lördag och söndag.
Väldigt trevligt att f;i visa vad vi sysslar med.
Den 3l maj hade Hembygdsfiireningen inbjudit oss att delta i ett ftirsök och planering av
"byavandring". vi var några som ställde upp på träffen, men det blev inget d"*u ,oÅ-* uro
det som planerats.
Nrir biblioteket hade MR-dagen (miinskliga rättigheter) i mitten på november, så var vi i var
höma och visade en del bildspel.

Ersättare
Lisa Edström



Föreningsmöten och utllykter
Efter önskemål ställde Folke Öberg upp den 15 april, och visade "En gang dell" en repris på sin
motorcykelfiird genom Europa. Lika uppskattat även denna gång.
I april gjordes ett besök på "Norrbottens minne", som iir fiirlagt till Björkskatans vardcentral.
Eftersom de inte tar emot större grupper, så blev det mest deltagare från "byacirkeln" som
giorde det intressanta besöket.
En träff i vår "forskarhörna" anordnades den 17 juli. Dåir visade Runar Hortlund, ftire detta
Älvsbybo, sitt program om hur man blir kvitt dubbellgangare i Disgen-programmet.
Den 22 september hade vi ftireningsmöte i Ålvåkraskolans matsal. Jan Lundkvist fran PT var
inbjuden, berättade medryckande om sin sliiktforskning och sina resor till Amerika.
Samma vecka åkte vi ett g?ing till Sikfors jordbruksmuseum, d?ir mötte fru Stenvall upp och vi
fick möjlighet att i det vackra höstviidret gå runt och se på alla samlade gamla klenoder.
Hennes make, Elof Stenvall har under många år samlat injord- och skogsbruks- verktyg, en
enorm samling som verkligen behöver sparas ftir framtiden.

Föreningslokal och utrustning
Var lokal fungerar bra, ftirutom att datorerna med Genline och Svar inte alltid har gått att
anvåinda. En dator har helt lagt av så vi har flyttat ut en dator från "Grottan"
Våra två datorer i Grottan med CD-skivor och olika program installerade år inte så flitigl
anvåinda.
Under aret har vi köpt in mikrokort giillande Småprotokoll med bl.a. bouppteckningar fran
Piteå Tingslags Hiiradsrätt ftir åren 1758 - 1860. Ett antal CD-skivor har också inköpts och
installerats på datorema.
Samarbetet med bibliotekets personal fungerar jättebra, glada trevliga och hjiilpsamma.
Vi har ftirlagt vara öppettider efter bibliotekets så det firngerar bra tycker vi.
Hjlirtligt Tocft personalen på biblioteket.

Föreningens verksamhet.
Eftersom ftireningens styrelse utökades till sju så blev viju fler som har kunnat ställa upp på
mandagkviillama och ge råd och hjälp till besökande. Öppettidema har inte alltid varit så
våilbesökta. Gör eft besök. Ni dr så välkomna.
Vi har även gamla bilder och album dåir, ftir att besökande ska kunna sätta sig ner och
eventuellt identifiera bildema och foton. Diir har vi samarbetat med Projektgruppen "Digital
byakista" som nu har avslutat sin verksamhet. Det samarbetet saknar vi oerhört mycket.

Hemsida
Under året har vi fått nya webbansvariga. Catharina och Britt från styrelsen sköter numera
hemsidan. De har lyckats bra med att hålla den uppdaterad. Det viktigaste med en hemsida iir ju
att den hålls åjour hela tiden.

Studier
Vår "byacirkel" som ingår i projektet, pågår hela tiden. Under våren hade cirkeln 17
sammankomster och under hösten I I triiffar. Några kortkurser, tre träffar med tre-fga
deltagare, har körts i forskarhöman. Bert Äberg har len en cirkel på ABF i iimnet Genline.
forska via nätet.

Gåvor.
Föreningen har fått ett stipendium fran Oanade krafter på 10 000:- kronor, pengar som iir
öronmiirkta ft r Byacirkel-projektet.



Slutord

Med denna rcdogörelse har styrelsen ftirsökt att ge en bild av de områden som ftireningen varit
engagerade i under år 2008.

En stor del av tideir och energin har gått till "byacirkel-projektet". Diir har en del lagt ner
oräkneliga timmar. Tack för det engegemanget.

Ett stort och innerligt tack till alla som tillsamnnns bi&agit till de ft'amgångar som vi uppnatt.
Vi gEds åt varje ny medlerr, för det är medlemmama som gör frreningen levande.
Vi vi.ll också rikta ett stort tack till penonalen på biblioteket, alltid lika vänliga och hjäIpcamma.

Den ekonomiska stållningen och årets ekonomiska resultat framgår av resultat- och balans-
räkningen.

Vi hoppas oclså att vi tillsanrmans skall L'unna göra innwannde år till ett nytt lyckosamt
verksamhetsår.

Älvsbvn den 23 februari 20@
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ÄLvssvr{s FoRSKARFöReNInc

Utg. balans
31r122008

TILLGANGAR

Kassa
Bank
Inventarier
Diverse fordran

Summa

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Diverse skulder (Not 1 )
Eget kapital

Summa

Not 1 Medlemsavgifter
Byaprojektet

0,00
28 567,64

750,00
0,00

29 317.64

11 400,00
17 917,64
29 317,64

300,00
11 100,00

Summa 11 400.00

INTÄKTER

Gåvor och minnestelegram
Lotteri
Medlemsavgifter
Servering
Ränta

RESULTATRAKNING 2OO8

KOSTNADER

Material och varor
Mikrokort och CD-skivor (Not 2)
Medlemsmöten
Kontorsmaterial
Porto
Ovnga kostnader
Bankgiroavgift
Kostnader före avskrivning

Avskrivning
Resultat efter avskrivning

Summa kostnader

60,00
850,00

13 500,00
2 210,40

45,91

Arets resultat före avskrivningar
Ärets resultat efter avskrivningar

Not 2 Mikrokort
Cd-skivor

Summa

7 920,00
2 810,00

10 730.00

BALANSRAKNING 2OO8

Ing. balans
1tl 2008

277,00
16 604,14
4 668,50

843,00
22 392.64

727,00
21 665,64
22 392,64

1 432,81
10 730,00

595,00
1 813,00

440,00
985,00
500,00

16 495,81

3 918,50
-3 748,00
16 666,31

170,50
-3 748,00

Summa intäkter 16 666.31



REVISIONSBERIiTTELSE.

Undertecknad vald att granska och revidera Ävsbyns Forskarförenings räkenskaper for år
2008 fllr efter firllgiort uppdrag avge följande berättelse.

Jag har granskat rttkenskapema samt kontrollerat att de i balansriikningen upptagna kassa- och
banksaldona överensstärnmer med boldiringerL jag hitrrvisar i öwigt till styrelsens verksam-
hetsberåttelse.

Då inga anmärkningar fiireligger vid revisionen öreslår jag årsmötet bevilja styrelsen full och
tacksam ansvarsfrihet fdr den tid revisionen omfattar.

Ävsbvn den 16 ianuari 2009.

/ ) -  - /7
nUfu/.{,ttt rn"^
Per Olof Pey'sson
Revisor.



Älvsbyns ForskarFörening

Föreningsmöten,
ftireläsningar eller studiebesök
aktiviteter ftir alla medlemmar.

Vecka 14

Yecka22

Vecka 3 8

Mötes- och Verksamhetsplanering
för År 2009

Prelimincirt

Styrelsemöten

26 januan kl 11.00
25 februari kl 19.00
9 mars kl 19.00
(konstituering)

23 mars kl 19.00
ll maj kl 19.00
Sommaruppehåll
3l augusti kl 19.00
28 september kl 19.00
26 oktober kl 19.00
30 november kl 19.00

Styrelsemöten planeras i forskarhöman på Biblioteket.
Kl 19.00 efter öppettiden ftir medlemmama.
Föreningsmöten annonserar vi om senare var de ska äga rum.

Öppettider måndag kvåillar mellan 17.00-19.00 och onsdagar 13.00- 15.00
I forskarhörnans kalender på anslagstavlan och på vår hemsida kommer planeringen med
eventuella åindringar att finnas antecknade.
Anskafftting av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter vad ekonomin
tillåter. Datorerna ?ir inte i så bra skick och bör bytas ut så fort ekonomin tillåter.

Studiecirklar fortsätter vi givetvis med, efter önskemåI, så snart vi far ett antal
deltagare.

Det finns många som inte sett och vet om gamla intressanta resmål i vår närmaste omgivning,
d?ffir ska vi ftirsöka göra en inventering och göra studiebesök diir.
Bland annat Lindroths bil- mus6um, Hedmans gruvan, Kanis.
Tipsa oss om intressanta resmål ftir oss forskare, det finns siikert fler.

Kom medfi)rslag!


