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Älvsbyns ForskarFörening  

 ÅRSMÖTE   

2020 

  

Förslag till dagordning 

  

 Måndag den 9 mars kl 18.30 

 Lokal: Folkhögskolan 

  

§ 1 Årsmötets öppnande    

§ 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 2021 

§ 9 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 

§ 10 Förslag på verksamhetsplan och budget. 

§ 11 Val 

a) Val av ordförande  för 2 år 

b) Val av tre ordinarie ledamöter för 2 år 

c) Val av fem ersättare i styrelsen för 1 år 

d) Val av firmatecknare  för 1 år 

e) Val av revisor  för 1 år 

f) Val av revisorssuppleant  för 2 år  

 

§ 12 Val av två ledamöter i valberedningen     för 2 år 

§ 13 Avslutning och därefter föreläsning av Anders Wikdahl om Furunäset. 

 

 

Fika vid lämplig tidpunkt. 
  



Verksamhetsberättelse för år 2019 

 

Styrelse 

Anders Sandström Ordförande 

Monika Jonsson Vice ordförande 

Catharina Berggren Kassör 

Inger Torgersson Sekreterare 

Ann-Sofie Öberg Ledamot 

Börje Isaksson Ledamot 

Berit Ljuslinder Ledamot 

 

Suppleanter 

Tomas Granström, Kurt Jarvelius, Kerstin Strömgren, Inger Öhlund, Margareta Holmström. 

 

Revisor och ersättare 

Revisor Runo Bergkvist, suppleant Bo Öhlund 

 

Valberedning 

Britt Norman sammankallande, Helena Stenberg, Margareta Johansson. 

 

Medlemsantal 

Vid 2019 års början hade föreningen 193 medlemmar och vid årets slut 197 medlemmar. 

 

Årsmöte den 4 mars 2019 

År 2019 deltog hela 77 medlemmar på årsmötet som hölls i Fluxens matsal. Förhandlingarna 

leddes av Åke Engman som höll i klubban och Inger Boström som sekreterare och referent. 

Valberedningsförslag godkändes av mötet och efter förhandlingarna berättade Åke på 

pitemål om sin första vinter som timmerkusk. Han uppvisade också kläder som man använde 

i skogen. Därefter bjöd föreningen på förtäring i form av the eller kaffe och smörgås. Mötet 

avslutades med dragning på lotteri med många fina vinster. 

 



Styrelsemöten 

Under det gångna året har styrelsen haft 8 sammanträden samt årsmöte och konstituerande 

möte. Styrelsemöten har ägt rum tisdagkvällar kl 18 i Bibliotekets forskarhörna. Dessutom 

sker en del kommunikation via nätet när behov finns för snabb information. Enkelt, billigt 

och snabbt. 

 

Uteblivet höstmöte 

Planerat höstmöte uteblev p g a att Fluxens matsal, som vi tidigare fått nyttja, nu är stängd. 

Olika alternativ har diskuterats som Polar Hotell, ABF lokal, Johannesgården, Folkhögskolan 

och kommunhuset, som vi kan få nyttja. Frågan kommer att få sin lösning under 2020. 

 

Representation och övriga aktiviteter 

Föreningen har deltagit som medarrangör av Norrbottens museums arkeologidag i Älvsbyn 

den 25 augusti. Under fm informerade museet om arkeologi i älvsbybygden på Polar Hotell 

och em ägnades åt besök på och information om Selholmen och den arkeologiska aktivitet 

som skett där under sommaren. Tyvärr visade sig högarna på Selholmen med all sannolikhet 

vara naturliga formationer. Vidare så har föreningen deltagit i följande aktiviteter; 

 

6 juni -deltog föreningen i nationaldagsfirandet på kyrkmalmen. 

1 okt – gjorde föreningen en resa med besök på Furunäset i Piteå. 

 I okt – deltog Gun Jonsson och Börje Isaksson på föreningsmöte med ABF om gemensamma                 

aktiviteter. 

11 nov - hade föreningen besök av Älvsbyns kommunalråd Thomas Egmark för infoutbyte. 

12 dec – deltog Berit Ljuslinder och Börje Isaksson på föreningsmöte med ABF. 

 

Cirklar och andra träffar 

• DNA-cirkel under feb 

• Kafé-cirklar vår och höst 

• Måndagsträffar kl 15-18 
 

Hemsidan 

Hemsidan administreras numera av Börje Isaksson. 

 



Försäljning 

Försäljning av böcker, häften och USB har fortsatt som tidigare. 

 

Kalendern 

För sjunde året i följd har vi gett ut en fotokalender. Börje Isaksson har som förra året 

fortsatt med temat gamla och nya foton från Älvsbyn med omnejd. Upplagan är 200 st. 

 

Nyforshäftet 

Mtrl som Nyfors-gruppen har tagit fram har äntligen kommit till tryck och finns nu i form av 

ett häfte för försäljning. Ett gediget och väl genomarbetat häfte som rekommenderas. 

 

Byabladet 

Byabladet har som vanligt utgetts med fyra nummer under året. Redaktören Gun Jonsson 

gör detta högt uppskattade arbete. Tack för alla inskickade bidrag, fortsätt med detta. Bladet 

skickas ut digitalt, men finns också att hämta i Forskarhörnan. 

 

Föreningslokal och utrustning 

Forskarhörnan i Biblioteket är ett mycket uppskattat inslag i föreningens verksamhet och 

samarbetet med bibliotekets personal är väldigt bra. Ett stort tack till personalen! Tyvärr har 

vi som tidigare meddelat förlorat möjligheten att nyttja Fluxens matsal, där numera ett gym 

är inrymt. Vi har således ett behov av att låna eller hyra en annan lokal, som tar 60-80 

personer, för årsmöte och andra medlemsmöten. Vidare så har två nya datorer inköpts av 

föreningen till Grottan, med abonnemang av Ancestry, Arkiv Digital och Svar. Dessutom kan 

vi gratis nyttja Riksarkivets digitaliserade material. 

 

Slutord 

Så har verksamhetsåret 2019 lagts till handlingarna. Verksamheten har som vanligt präglats 

av aktiviteter som möten, studiecirklar och andra träffar, samt försäljning av böcker, häften 

och kalendrar. Vi har även genomfört en sedvanlig utflykt till ett lokalhistoriskt resmål, 

denna gång Furunäset, samt deltagit i nationaldagsfirande och arkeologidag. Samarbete med 

biblioteket och dess personal har som vanligt varit mycket bra och vi tackar dem för deras 

hjälpsamhet. Ett stort problem är förlusten av samlingslokal  i Fluxen-huset för möten med 

ett större antal deltagare. Vi är dock övertygade om att frågan ska få sin lösning under det 

nya verksamhetsåret. 







 
BALANSRÄKNING 2019    

Tillgångar  Ing. balans 19-01   Utg. balans 19-12 

    

Kassa                  2 170,00                     1 553,00     

Fordringar                           -                                 -       

Placeringskonto Spb Nord              165 000,00                  170 000,00     

Företagskonto Spb Nord                22 054,86                    10 065,46     

    

              189 224,86                  181 618,46     

SKULDER OCH EGET KAPITAL    

    

Eget kapital              156 992,81                  186 724,96     

Medlemsavgift inbet. efter 1 juli                  2 500,00                     1 200,00     

Årets resultat                29 732,15      -              6 306,50     

    

              189 224,96                  181 618,46     

    

RESULTATRÄKNING 2019    

Intäkter 2018-12-31  2019-12-31 

Försäljning böcker, Vidselshäften m.m.                11 440,00                     9 050,00     

Medlemsavgifter                27 300,00                    28 650,00     

Studiecirklar                  5 325,00                     5 150,00     

Servering (kaffekassa)                  3 845,00                     4 187,00     

Försälj. CD-skivor USB mm                  1 600,00                     4 251,00     

Lotterier / minnestelegram                  1 520,00                          50,00     

Sponsring                   6 800,00                     1 000,00     

Övrigt, bl. annat lotteriet                27 858,25                     3 734,00     

Kalendrar                  16 550,00     

    

                85 688,25                    72 622,00     

Kostnader    

Medlemsmöten                10 531,00                     8 720,00     

Kontorsmaterial                  6 263,00                     3 465,00     

Inköp av datorer mm                           -                      12 760,00     

Annonser/reklam                  2 510,00                               -       

Övriga kostnader                16 437,00                    34 215,00     

Bankkostnader                     343,00                        100,50     

Servering                  1 245,00                     1 530,00     

IT-kostnader                      220,00                     4 720,00     

Inköp böcker/div mtrl                  9 259,00                        484,00     

Abonnemanskost  m m                  4 031,00                     7 972,00     

Resekost./kurskost                     222,00                        185,00     

Porto                  4 895,00                     4 777,00     

    

                55 956,00                    78 928,50     

    

Årets resultat                29 732,25      -              6 306,50     

                85 688,25                    72 622,00     



UTGIFTER 2019 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

I övriga kostnader ingår bl.a tryck av årskalendern och Nyforsboken   

         

         

  

INTÄKTER 
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Mötes- och Verksamhetsplanering 

för År 2020 
Preliminärt 

 

 

Styrelsemöten     Föreningsmöten  

år 2020 
     

22 januari kl 18.00    Höstmöte e s o 

11 februari kl 18.00     

9 mars kl 18.30 årsmöte Folkhögskolan 

9 mars efter årsmöte (konstitueringsmöte) 

28 april kl 18.00 

25 aug kl 18.00 

29 sep kl 18.00 

27 okt kl 18.00 

27 nov kl 18.00  

 

Sommaruppehåll maj – 25 augusti 

 

Styrelsemöten 

år 2021  

  
26 januari kl 18.00  

16 februari kl 18.00  

8 mars årsmöte kl 18.30 

  

Styrelsemöten planeras i Bibliotekets Forskarhörna kl 18.00.  

Föreningsmöten annonseras senare med innehåll och var de ska äga rum.  

Öppettider: måndag kvällar, mellan 15.00-18.00. Då finns alltid minst två från föreningen 

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! 

 

Styrelsen 



 

BUDGET för 
Älvsbyns 
Forskarförening     År 2020 

     
Kostnader   Intäkter  

Beskrivning Kostnader  Beskrivning Intäkter 

Abonnemang, cd, it, domänkost 

               14 000 

kr   Medlemsavgifter 

                            29 000 

kr  

Inköp av material, USB, datorutr. 

                 8 000 

kr   

Försäljning böcker, 

kalendrar 

                            21 000 

kr  

Inköp av servering 

                 1 500 

kr   Studiecirklar 

                              5 500 

kr  

Medlemsmöten 

               12 000 

kr   Övrigt 

                              5 000 

kr  

Studiecirklar 

                    500 

kr   Försäljning USB/CD 

                              4 000 

kr  

Kontorsmaterial 

                 3 500 

kr   Servering 

                              4 000 

kr  

Porto, bankkostnader 

                 5 000 

kr       

Övriga kostnader 

               24 000 

kr       

Summa 
       68 500,00 
kr   Summa 

                    68 500,00 
kr  

     

     

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

     

 


