
Protokoll fran styrelsesammantrade 

Tid: 2012-08-20 
Plats: Forskarhoman, biblioteket 
Narvarande: Gun Jonsson, Britt Norman, Carin Blom, Ivan Akerlund, Tomas 

Granstrom, Roland Sundberg, Ake Engman, Ulla Drejby, Catharina Berggren, 
Kerstin Stromgren, Inger Torgersson, och Ann-Sofie Oberg. 

§ 1 Motets oppnande 
Ordfbrande Gun Jonsson oppnade motet och halsade alia valkomna. 

§ 2 Val av juste rare 
Till justerare utsags Ann-Sofie Oberg 

§ 3 Dagordning 
Foreliggande dagordning godkandes. 

§ 4 Fran foregaende protokoll 
Ingenting att redovisa fran foregaende protokoll 
som lades till handlingama. 

§ 5 Rapporter 
a) Runar Hortlund kom pa besok och undervisade om programmet 
Dubbelgangaren 2012, som han tillsammans med sin son tagit fram. 
Carin berattade hur bra detta program var, for att hitta dubbletter i t.ex Disgen. 
Programmet ar fristaende fran Disgen, sa det kan anvandas till en mangd olika 

slaktforskningsprogram, det ar belt utan kostnad. 
I tidningen Diskulogen nr 97 som kom ut i juni firms en artikel om programmet. 

b) Britt berattade att hon med hjalp av Nils Erik Norberg fran Stockfors guidat 
Lars-Gustav Gustavsson som har sina rotter i Stockfors en hel dag. 

c) Dis Nord hade en traff i Haparanda i augusti, ingen var dit fran oss. 
Det har aven kommit inbjudan till Landsarkivet i Harnosand den 18 September. 

d) Slaktforskarfbrbundet har ett seminarium pa Medlefors folkhogskola utanfor 
Skelleftea den 20-21 oktober. Den vander sig till ordfbrande och v.ordforande. 
Slaktforskarfbrbundet star for alia kostnader. Gxm och Britt aker ev. dit. 

e) Uno Westerlund har skrivit en bok utifran kyrkans 200-arsjubileum nasta ar. 
Bokens titel: "Alvsbybygdens historia och kyrkan 200 ar" den ar pa ca:a 300 sidor. 
Ivan berattade lite om aktiviteter i samband med det 

§ 6 Cirkelverksamhet 
Carin informerade om kurser i slaktforskning for nyborjare. 
Forslagsvis max 6 deltagare,6 lektioner a 2-3 timmar. Dar kommer det mer 
information senare. 



§ 7 Bokprojektet 
Ake fiinderade pa bokprojektet, hur vi ska fa fler salda, det firms manga bocker kvar. 
Forslag farms att vi ska kontakta Rotters bokhandel, samt salja bocker i samband med 
olika jippon i samband med kyrkans 200-arsjubileum bl.a.. 

§ 8 Gravstensinventeringen 
En grupp bildades av Roland, Catarina, Kerstin, Ann-Sofie, Inger, Carin och Tomas. 
Inger och Ann-Sofie ar sammankallande. Traffas i hbman den 28 aug. for planering. 
Finns det fler som vill hjalpa till ar ni valkommen att hora av er. 

§ 9 Byabladet 
Carin staller upp att ta iram material ti l l byabladet. Ivan foreslog att skriva 
nagot om kyrkans jubileum. Ar det nagon fler som har nagot roligt eller nyttigt 
att beratta sa hor gama av er ti l l ordf. 

§10 Fragor fran ABF 
ABF skall ha ett jubileum den 1 September, det blir tipsrunda i 
Lomtjamsparken. Det blir aven filmvisning i Visttrask i host. 

§ 11 Hostens schema 
Motet belutade att hostuppstarten sker den 3 sept, och medlemsmote blir den 10 sept. 
Aimons kommer Alvsbybladet samt pa hemsidan. 

§ 12 Kassoren rapporterar 
Catharina upplyste om att foreningen har god ekonomi, och att det tillkommit 
nya medlemmar. 

§ 13 Nasta styrelsemote 
Nasta mote beslutades till mandag 24 September kl. 18,30 

§ 14 Ovriga fragor 
Det farms inga ovriga fragor 

§ 15 Avslutning 
Gun tackade for visat intresse och avslutade motet med kaffe 

l/lnger T(&fgersson 
Sekr. 


