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F{ärram.m$e: Guun Jomssm- T'offe HCItmhoxsL Cscrd dtffiwm- F{iiffi
Ir&orrwm" GesaArrderssorn Rolarud Stwdhrerp: Åke Eryrnaru Fotke
Ohäg" Ca&arina gerggrtm, Birgit Gmnmtröm oah t-.ffis [-arswr

$ [- St6ftr$Openl*
Mtret öppaas av ordlörarde Gun Jcnsssct-

$ :- Yel rv jdtnlrt-
Till affjlmera daserh$ prCItdiott utws Fonke Öttetg-

$ 3- Dryordning
F&eliggnnde dagsnlning gsdkelns.

$ +" Fdregicn& prdoholl
Förcg m6tss protokoll frffdran' Bekäf{Mr sr-r,lelsmxr $g,&ag ått lttss
valtrcrmlning be$lutär m6tst
att sgrelsm forgeffrernttjotrbamed att ffi fråm qmn till valberutning
atl Catharina lär i umxfmg dt kcxdallr r,isa madlrmtntr me*J ffirffiSan i
frmiet

sc 5. Repportea
a) Grm och Britt tämnarmpport Iian Äh'sbyrm Henrfu'gdslbrenings

ånsm$te"
b) Jourliga ffirdppet hus i t-orskrh6rnm rcsten av viårteir:mirsr har

nu rel'iderarcochsigadagm ffiröppethrnErfur 12 och 14 maj-
Nl6r$ beslutr
att låggp rryorterna rned gsdkänaandc tilt handlingFroa-

$ 6- Ekonoubkl mpporter
a) Ordfrrmdfn ndelar dt vi llar ffitr arelag på v'åir bidrag$snsökån till

Kultunfimrxlen- bl-a därffiran vi inre bel6r'erbetala nagion hSra ffir v+ir
lokal i bibliatekc*-

b) KassOren rafryCIrfrlär dt vi nu har 22i80:&[ kronor pa bankktxttot och att
inhetalda modlernsavgifter uppgår till 9-90CI- kronor- Totåh hår vi nu 8?
dlemrmrsombetalatavgift. wh22 som 6nnu inte bealar Antalet
qtillkomna medlemmar frr 2{108 Ar hitifiills 12-

c) Ondffirånden rappxtermorn projekter md byrcirlieln sorn så srnåningom
ska dotamenteras- Onffimden skall mdersöka olika möjligkcr att Iä
bidrsg titl projeket- \$7i Sr inte medlenrnrar i nfupt s*rdieffirburd-

lvlötet kxlutar
att inte söka medlemskap i nag$t sndietörburd samt
att lEggn Hppsrr€mä med godkånnånde till hadlingarna-

$ 7- övrtp nrgporter
a} Briu rapportsrår am pr*jekret med €cånning al d$dsann*ll*srr, Den som har

+R-* gå&:a d**sesrr*n*er kan te kontalie re€ *sårt^



$8.

b) Gfld råpfffil€rar sm all bon och T{xE skall g6rö dl regis*er Sr,cr
bouppteckniugar som finm scmnade pa SVAR:s hwnsida når d€t gåller
Äh,sbl"Tingstagp ltåred$riitt. Srnåprrerokoll åren l89t - 190t1.

&{ötet bnilutar
atl läggn räppCIrterrm md godkännan& till handlingru:x-

Ink6p av miknakort, Cll*kivor och blärkpatronrr
h.l6ter beslutar
an k$pa in ??7 mikrokart Fiin SVÄR gållarde Snnpotokoll rert trl-a-
b*uppnccknirgar frå* Fitea Tingslags *lårädffit år€n 1758-l S?8 {br en
k*s*nd ar' -1-44S:- exklu*.rir.e fraLt
äå€ Britt frh i uppdreg att ta frem frrslag till inkdp av CFskirar som
ken rara av inuessn lär breningen
*ft inköpa origisfllbläckpatnorrcr till r'$lr Cmon-Sirivare

Stndirtc*ök
a) Srudieutflltten till arliir"et pa Bjo*skatan Norrbattens il{inne- diskuteras,

Erldffi mirudre grupp.rhan tas enxrl*
ill6tst besluttr
qfit_ordttlrande inhåmtar mer infornrarion om arkivei. prisuppgil?
mJrL. imafi teslt"d om str.*dieutfi3'-ktcn tas-
Ordlbrmdcn skickar arkivets trcrnsidea&ess till samtliga sgrelsc-
msdlsrnrnar-

t{ thllS,kt:iii Srsrrdls Musermr i Sikfars diskutrre*s-
i1{6te{ beslutsr
af plarua ffiren säsongsrrslulning i böfaa pa ju*i med en ul-
llylt till detta mu-seum-

Öffi*ge *ignr-
Follie rappofimararn sitl kacnffärxle bnpdrag*m rnolorc3.åeltusen i
Europa- Sh{tI-gåir'de.r är bokäd till tisdåg den l5 ryil kl- 19.{m.
MötEt beslutar
all F *lika sEru gerrcm affimlrer infcrmera*m förrdraget
aä ardlbrerd€n g€n$m raail informer*r r:rSlcmmay$s i Hrc*ixgcn
aä aridrp rned serveriag at kaffe slch te rnd fika

Heilsfthn
G*satär upp fraglxn hurur'ida lånkårtiil icke msllernmars pritutalmrsidar
skall finnas rnsd f*å vair lrcmsida-
Möt*. hxluur
att anah mod heslut i fragan till näffi spelsesamrnanträde-

"{urlutning
fuIbr*n frrlllarar mdtfi avslutal.
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