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Plats: Fluxens matsal 
Narvarande: Ett 70-tal medlemmar. 

§ 1. Motets oppnande 
Motet inleds med parentation over avlidna medlemmar, vilka hedras med en tyst 
minut. Ordfbrande Gun Jonsson forklarar darefter motet oppnat. 

§ 2. Arsmotets utlysande. 
Motet beslutar 
art kallelse till arsmotet skett enligt stadgarna. 

§ 3. Faststallande av dagordning 
Motet beslutar 
art godkanna foreliggande dagordning 

§ 4. Val av presidium 
Motet beslutar 
att till ordfbrande for motet utse Ake Engman 
att till sekreterare for motet utse Gerd Ohman 
att till referent utse Gerd Ohman 
att till protokolljusterare tillika rostraknare utse Tore Holmbom och Jan Oberg. 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse. 
Verksamhetsberattelsen och den ekonomiska berattelsen foredras. Motet 
beslutar 
att lagga berattelserna till handlingarna 

§ 6. Revisorns berattelse 
Revisionsberattelsen upplases och motet beslutar 
att lagga berattelsen till handlingarna 

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns fbrslag beslutar motet 
att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet for ar 2012. 

§ 8. Faststallande av arsavgift for ar 2014 
Styrelsen fbreslar 
att medlemsavgiften for ar 2014 ska vara oforandrad, 150:- kr, samt 50:- kronor 
for ungdomar t.o.m. 25 ar. 
Motet beslutar i enlighet med styrelsens fbrslag. 

§ 9. Behandling av tors lag som inkommit till arsmotet 
Inga fbrslag har inkommit. 
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Forslag till verksamhetsplan och budget 
Styrelsen har utarbetat forslag till en preliminar verksamhetsplan samt budget 
for kommande ar. Av planen framgar bl.a. att verksamheten med Oppet Hus i 
forskarlokalen kommer att fortsatta mandagkvallar 16.30 - 18.30 och onsdagar 
13.00 - 15.00. Styrelsen vill ocksa ha tips fran medlemmarna om intressanta 
foredrag eller utflyktsmal. 
Motet beslutar 
att godkanna den preliminara verksamhetsplanen och budgeten. 

Valberedningen foreslar 
att till ordfbrande for 2 ar valja Carin Blom, nyval 
att till ordinarie ledamoter i styrelsen for 2 ar valja 

Ake Engman, omval 
Ann-Sofi Oberg, nyval 

att till suppleanter pa 1 ar valja 
Tomas Granstrbm, nyval 
Gun Jonsson, nyval 
Kerstin Strbmgren, omval 
Inger Bostrom, nyval 
Siv Ostman, nyval 

att till revisor for 2 ar valja Runo Bergkvist, nyval 
att till revisorsersattare for ett ar, fyllnadsval, valja Bo Ohlund 
Motet beslutar i enlighet med valberedningens fbrslag. 

Val av rva ledamoter i valberedningen 
Styrelsen foreslar 
att till ordinarie ledamoter i valberedningen for 2 ar valja 

Tore Lundgren, omval, tillika sammankallande 
Lena Jonsson, omval 

Motet beslutar i enlighet med styrelsens fbrslag. 

Ovriga arenden 
Tva ledamoter i styrelsen, Ulla Drejby och Ivan Akerlund, liksom revisor Per 
Olov Persson har avsagt sig omval. Avgaende ordfbrande Gun Jonsson framfor 
fbreningens tack och overlamnar blommor till Ulla och Per Olof. Ivan Akerlund 
kunde tyvarr ej deltaga i arsmotet men avtackas senare. 

Gun Jonsson framfor sedan sitt tack till medlemmarna och styrelsen for de har 
aren som hon har varit ordfbrande. Hon valjer nu att avga men kommer att 
kvarsta i styrelsen som suppleant och ansvarig for Bya-bladet. Hon overlamnar 
med varm hand ordforandeklubban till Carin Blom, som med applader halsas 
valkommen. 

Den nya ordfbranden, Carin Blom, presenterar sig och berattar lite om sin 
bakgrund, om kommande aktiviteter, studiecirklar m m. Darefter framfor hon 
fbreningens tack till Gun for hennes tid som ordfbrande i fbreningen. Utan 
henne och hennes entusiasm och engagemang hade inte Alvsbyns 
Forskarforening funnits, en forening som tredubblat sitt medlemsantal fran 
starten 2006. Foreningen har nu 190 medlemmar. Som ett bevis pa uppskattning 
far Gun blommor samt ett diplom, av vilket framgar att hon utsetts till Alvsbyns 
Forskarforenings 1 :a hedersmedlem. Hon far ocksa en inramad antavla pa sin 
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slakt 6 generationer bakat, anor som hon nu far fortsatta utforska. Motet 
avtackar Gun med en varm applad. 

Efter kaffe och te med smorgas torelaser Olov Skoglund om "Tiden genom 
tiderna". Han berattar bl.a. om hur man forr matte tiden med olika instrument. 
Tiden kunde variera mellan lander, olika landsdelar och aven mellan stad och 
land. Som tack for en intressant och givande forelasning erhaller Olov boken 
"Alvsbybygdens historia Kyrkan 200 ar". 

§14. Forelasning 

§15. Avslutning 
Ordfbranden forklarar arsmotet avslutat. 

Ake Engman 
Ordforande 

Gerd Ohman 
sekreterare 

Justeras: 

Tore Holmbom Jan Oberg 


