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Tid:
Plats:
Niirvarande:

2008-10-06 kl 19.00
B iblioteket, forskarhöman
Gun Jonsson, Tore Holmbom, Gerd Öhman, Britt Norman, Gösta
Andersson, Roland Sundberg, Birgit Granström, Bertil Olofsson och
Lars Larsson.

$ l. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordfiirande Gun Jonsson.

$ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Tore Holmbom

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns.

$ 4. Föregående protokoll
Protokoll från medlemsmötet den22 september ftiredras. Manga medlemmar har
uttryckt sig positivt över mötet med Jan Lundquist som föreläsare.
Mötet beslutar
att uppdra åt Gerd att i samråd med ordfrrande skriva en artikel till Piteå-Tidningen
om såväl medlemsmötet som utflykten till Sikfors
att Gun ftr i uppdragatt överltimna en blomma och Birgit Granström ordnar med
ett kort till fru Stenvall frr hennes guidning vid besöket i Sikfors
att samtidigtfräga fru Stenvall om bilder ftr publiceras på vår hemsida
att kalla valberedningen till nästa styrelsemöte i november samt
att i övrigt lägga protokollet till handlingarna

$ 5. Bidrag till Byaprojektet
Gun rapporterar att tillvfu stora glädje har Stiftelsen Oanade Krafter tilldelat
ftireningen 10.000:- kronor, pengar som åir öronmåtrkta för Byaprojektet.
Mötet beslutar
att Gun tillsammans med någon eller några fran Byaprojektet representerar
foreningen den 14 oktober, niir pengarna skall utdelas.

$ 6. Hemsidan
Föreningen har sin hemsida genom Zoomin.se, betalversionen Zoomin Plus. I och
med att vi betalar slipper vi reklamen. Betalversionen kommer dock att utgå under
2009 och Zoominätergär till att bli en helt reklamfinansierad gratistjåinst. Zoomin
Plus gäller abonnemangsperioden ut, i vårt fall t.om. augusti 2009.
Mötet beslutar
att Britt och Catharina ftr i uppdrag att bl.a. hos IT-byn undersöka ny platrform ftir
vår hemsida.



$ 7. Rapport om studiecirklar
Några medlemmar är intresserade av att låira sig att anviinda Genline och Svar i sin
slåikforskning. Britt Norman kommer attvarahandledare och verksamheten har
startat, tills vidare dock ej i cirkelform.
Gun skall ta kontakt med ABF ftir att höra om de har ffitt in några anmälningar till
slåiktforskningscirkl ar.
Mötet beslutar
att lägga rapporten med godkåinnande till handlingama.

$ 8. Nästa styrelsemöte
Mötet beslutar
att niista styrelsemöte skall hållas måndagen den24 november kl 19.00 i
ftireningslokalen.

$ 9. Ekonomifrågor
Kassören rapporterar att ftireningens banktillgodohavande nu uppgår till 18.433:84
och att antalet betalande medlemmar uppgår till 106. Per den 2 oktober har
intåikterna uppgått till17.225:70 och kostnadema till 15.789:-. Av årets intäkter
återstår således | .436:7 0.
Mötet beslutar
att lägga rapporten med godkåinnande till handlingarna.

$ 10. Övriga frågor
Forskarlokalen behöver städas ftir att man lättare skall kunna hitta det material.
som finns diir.
Mötet beslutar
att den som har möjlighet kommer till forskarlokalen onsdagen den 8 oktober kl
11.00 fiir att trjälpa till med stiidningen.

$ 11. Avslutning
Ordfiiranden fiirklarar mötet avslutat.
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