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Ä lvsbyns Forskarfo rening  

 ÅRSMÖTE   

2019 

  

Förslag till dagordning 
  

 Måndag den 4 mars kl 18.30. 

 Lokal: Fluxens matsal. 
  

§ 1 Årsmötets öppnande med parentation    

§ 2 Årsmötets utlysande 

§ 3 Fastställande av dagordning 

§ 4 Val av presidium 

a) Ordförande för mötet 

b) Sekreterare för mötet 

c) Referent 

d)     Protokolljusterare tillika rösträknare två personer. 

§ 5 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

§ 6 Revisorns berättelse 

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet 

§ 8 Fastställande av årsavgift för år 2020 

§ 9 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 

§ 10 Förslag på verksamhetsplan och budget. 

§ 11 Val  

                   a)  Val av två ordinarie ledamöter              för 2 år 

                   b)  Val av fem ersättare i styrelsen             för 1 år 

                   c)  Val av firmatecknare                             för 1 år 

                   d)  Val av revisor                                        för 2 år 

 

§ 12 Val av en ledamot i valberedningen            för 2 år 

 

§ 13 Avslutning och därefter berättar Åke Engman om 

sin första vinter som timmerkusk på äkta pitemål. 

 

 

 

   

Fika vid lämplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018 
 
 
Styrelse 
 
Anders Sandström Ordförande  

Monika Jonsson   Vice ordförande  

Catharina Berggren  Kassör  

Inger Torgersson  Sekreterare  

Ann-Sofie Öberg  Ledamot  

Börje Isaksson   Ledamot  

Berit Ljuslinder  Ledamot  

 

Styrelsesuppleanter 

Tomas Granström, Kurt Jarvelius, Kerstin Strömgren, Ulrika Hamsch och en vakant.  

 

Revisor    Ersättare 

Runo Bergkvist   Bo Öhlund  

 

Valberedning 

Britt Norman, sammankallande, Helena Stenberg och Margaretha Johansson.  

 

Medlemsantal 

Vid 2018 års början hade föreningen 192 medlemmar och efter första halvåret hade 183 med-

lemmar betalat, efter den 1 juli har vi fått 13 nya medlemmar som överflyttats till 2019. 

Tre medlemmar har avlidit under året. Alltså 193 medlemmar den 31 december 2018. 

  

Årsmötet den 5 mars 2018 

Cirka 60 medlemmar deltog vid årsmötet 2018, vilket hölls i Fluxens matsal. Årsmötesförhand-

lingarna leddes av Åke Engman som skötte klubban och Inger Boström, som sekreterare och  

referent.  

Valberedningens förslag godkändes och klubbades.  

Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med smörgås, därefter höll Lennart Öhman ett fö-

redrag om sjukvården i Älvsbyn genom tiderna.  

Roland Sundberg avtackades för mångårigt arbete inom styrelsen. 
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Styrelsemöten  

Under året har styrelsen haft sex sammanträden samt årsmöte och konstituerande möte.  

Våra styrelsemöten har i huvudsak ägt rum tisdagar i Bibliotekets forskarhörna kl. 18.00 

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. 

 

Medlems- och informationsmöte. 

Vecka 42 reste en representant Nicklas Hertzman för Arkiv Digital runt i länet och informerade 

om möjligheterna till släkt- och lokalhistorisk forskning på nätet. Initiativtagare till denna turné 

var föreningen DIS Nord, där DIS står för Datorhjälp i släktforskningen, och onsdag den 17 ok-

tober var det älvsbybornas tur. Älvsbyns Forskarförening hade i samarbete med ABF Älvsbyn 

anordnat ett välbesökt informationsmöte i Fluxens matsal. 

Deltagarna som var 43 till antalet fick bl.a. veta lite om företaget Arkiv Digital. 

 

Representation och aktiviteter.  

Den 31 maj Britt och Catharina bildvisning, dagverksamheten på Fluxen. 

Den 3 juli gjorde föreningen ett besök på Svensbyliden.  Buss avgick med 39 st medlemmar. 

Den 21 aug informerade Anders Sandström om bygdens utveckling på EFS i Vidsel. 

Den 19 sept. var Dis-Nord i forskarhörnan och informerade om Disgens senaste version. 

Den 24 okt presenterade Elisabeth Juul sina böcker om DNA-forskning på Biblioteket. 

Den 31 okt bildvisning på kyrkans onsdagscafé i Församlingshemmet. 

Den 15 nov höll Anders Sandström föredrag om ”Försvarsmakten förr” på Folkhögskolan. 

Den 21 nov höll Anders Sandström och Thomas Granström föredrag och bildvisning i Vidsels 

kyrka. Kyrkan firade 50-årsjubileum. 

 

Cirklar  

Hösten 2018 startade vi cirklar där vi fokuserade på  Disgen programmet. Vi visar även hur man 

söker och läser i kyrkböckerna, tisdagar mellan klockan 13-16.00. Måndagsträffarna har vi också 

som cirkel, där hjälper vi ju medlemmar som behöver råd och stöd med sin forskning, Vi fortsät-

ter med det så länge det finns intresse. 

 

Hemsidan 

Vår hemsida fortsätter att vara populär och den har liksom tidigare administrerats av Carin Blom. 

Tomas Granström och Börje Isaksson ansvarar för bilderna på sidan. 
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Försäljning  

Vi säljer en del böcker och häften bl.a. boken om Bodellisterna och häftet: ”Berättelser från Vidsel”. 

När vi skickar böcker via post, har det tyvärr blivit nödvändigt att höja portot.  

 

Britt har iordningställt 25 pärmar med negativ bl.a. en del vi fått från Pärlfoto. Dessa vill vi ska 

komma till rätta ägare. De finns att titta på i forskarhörnan.  

 

Kalendern  

För sjätte året i rad har vi gett ut en fotokalender. Det är en hel del jobb med det, men den är mycket 

omtyckt. Tomas Granström och Börje Isaksson har i den senaste kalendern fortsatt med nya och 

gamla bilder samt utökat med fler bilder från byarna. Upplaga 200 st. 

 

Byabladet  

Under 2018 har vi gett ut fyra nummer av Byabladet. Redaktör Gun Jonsson med hjälp av Anders 

Sandström gör detta uppskattade arbete. Tack för alla inskickade bidrag.  

Dessa skickas ut digitalt till medlemmarna, men finns också att hämta i forskarhörnan. 

 

Föreningslokal och utrustning.  

Vi uppskattar stort Forskarhörnan i biblioteket, det är smidigt och fungerar alldeles utmärkt.  

Samarbetet med bibliotekets personal kan inte vara bättre. Ett stort och hjärtligt tack till alla dem.  

Det är klart det finns förstås önskemål, till exempel Grottan och låsbara utrymmen som vi önskar 

vara något större.  

En ny större filmduk har Kultur och Fritid köpt in som vi får nyttja, till stor glädje när vi har kurs-

verksamhet bland annat.  

En del CD-skivor har köpts in till Grottan. Där finns även Ancestry, ArkivDigital och Svar som vi 

har abonnerat på alla datorerna.  
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Abonnemang, CD-skivor

Inköp mtrl, böcker mm

Inköp servering

Annonser

Medlemsmöten

Kontorsmaterial

Porto, bankkostnader

Resekostnader

Övriga kostnader

Konsult IT

Medlemsavgifter

Försäljning böcker

Studiecirklar

Sponsring

Servering

Lotterier

Försäljning USB/ CD

Övrigt

KOSTNADER 2018 

INTÄKTER 2018 
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Mötes- och Verksamhetsplanering 
för År 2019 

Preliminärt 

 
 
 

Styrelsemöten        Föreningsmöten  

         år 2019        Inga planerade för tillfället. 

                     

22 januari kl 18.00      

12 februari kl 18.00     

4 mars kl 18.30 årsmöte  

4 mars efter årsmöte (konstitueringsmöte) 

23 april kl 18.00 

 

Sommaruppehåll  maj -  26 augusti 

 

27 aug kl 18.00 

29 okt kl 18.00 

26 nov kl 18.00  

 

År 2020:   

21 januari kl 18.00  

11 februari kl 18.00  

9 mars årsmöte 18.30  

Styrelsemöten planeras i Forskarhörnan på Biblioteket kl 18.00.  

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

Öppettider i forskarhörnan: måndagar mellan 15.00 – 18.00. Då finns alltid minst två från före-

ningen som kan hjälpa till med forskning.  

I forskarhörnans kalender på anslagstavlan och på vår hemsida kommer planeringen  

med eventuella ändringar att finnas antecknade.  

Anskaffning av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter ekonomi  

och önskemål.  

Studiecirklar fortsätter vi givetvis med, om intresse finns, så snart vi får ett antal deltagare.  

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

Kom med förslag! 
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