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2009-01-26, kl 11.00
Biblioteket, forskarhörnan
Gun Jonsson, Åke Engman, Tore Holmbom,
Gerd Öhman, Britt Norman, Gösta Andersson,
Roland Sundberg, Birgit Granström, Bertil Olofsson,
Catharina Berggren och Lars Larsson.

$ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordflorande Gun Jonsson.

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

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkåinns.

$ 4. Föregående protokoll
Protokoll fran ftiregående sammanträde i november 2008 ftiredras och lägges till
handlingama.

$ 5. Hemsidan
Britt och Catharina rapporterar om hemsidan. Det arbra om så många som möjligt
nyttjar möjligheten att skriva på hemsidan i ftireningens gästbok eller lämna
kommentarer om inftirda bilder. På så sätt blir hemsidan mer "levande". Hemsidan
blir reklamfinansierad fr.o.m i höst och undersökning pägfu om reklamen i så fall
kan styras till att bara giilla slåiktforskning.
Mötet beslutar
att lägga rapporten om hemsidan till handlingama

$ 6. Kommunens fiireningsträff
Fritids- och Kulturniimnden har kallat representanter ft)r ftireningarna till en träff.
Ålvsbyns Forskarftirening är kallad till den 3 februari kl 19.30 på Biblioteket.
Mötet beslutar
att ordftiranden Gun Jonsson och kassör Tore Holmbom representerar ftireningen
vid träffen.

$ 7. Öppet Hus i forskarlokalen
Diskuteras vilka teman, som vi skulle kunna ha, nåir vi har Öppet Hus vissa
måndagkvällar. Förslag som diskuteras iir bl.a. bildspel med gamla bilder från
Älvsbyn. Ett annat tema skulle kunna vara att visa hur man med datorns hjälp kan
framställa ett slåiktträd av sin slåiktforskning.
Mötet beslutar
att om möjligt anordna temakvällar 2:amåndagen i varje månad
att fiirsta temakvällen blir den 9 februari, då Bertil Olofsson kommer att visa hur
man med hjälp av dator kan skapa slåiktträd av slåiktforskningen
attCathanna ftr i uppdrag att lämna in annons till Älvsbybygdens Annonsblad
om våra temakvällar



$ 8. Försäljning av CD-skivor
Föreningen har fiir Piteå Forskarforenings råikning sålt två av deras skivor.
Mötet beslutar
att Gun tar kontakt med Piteå Forskarlorening ftir att höra om vi kan få någon form
av provision på ftirsäljningen.

$ 9. Bokslut
Kassör Tore Holmbom redovisar hur bokslutet ftir 2008 ser ut. Resultatet fore
avskrivningar visar ett överskottpä 170:50. Avskrivningar av inventarier har giorts
med 3918:50. Viirdet på inventariema uppgår nu till 750:- kronor.
Mötet beslutar
att godkåinna rapporten
att Tore fär i uppdrag att kontakta banken angående möjligheten fiir foreningen att
slippa betala bankgiroavgiften på 500:- kronor.

$ 10. Medlemsavgift 2009
Mötet beslutar
att fiireslå årsmötet besluta om oftiriindrad medlemsavift, 150:kronor, ftir år 2009.

$ 11. Årsmöte
Diskuteras plats och tid samt prograrnmet i övrigt ftir årsmötet.
Mötet beslutar
att med åindring av tidigare beslut forlägga årsmötet till den 9 mars 2009 kl 19.00 i
Älvåkraskolans matsal
att Birgit Granström tar kontakt med Curt Löfwenberg ang. visning av gamla
Vidselsbilder
att ftirsöka få ihop vinster till ett lotteri, som kan säljas på årsmötet
att årsmötet skall annonseras i Älvsbybygdens Annonsblad.

$ 12. Verksamhetsberättelse 2008 samt Verksamhetsplanering 2009
Diskuteras verksamhetsberättelsen ftir 2008, såväl innehåll som layout ftir ftirsta
sidan. Nåir det gäller verksamhetsplanering och studiebesök framkofllmer ftirslag
bl.a. om besök på Bilmusöet och Nils Hedmans f.d. gruva vid Kanisberget.
Mötet beslutar
att Gun skriver ner ett fiirslag till verksamhetsberättelse, som hon sedan skickar ut
till styrelsen ftir synpunkter.

$ 13. Avslutning
Ordfiiranden ftirklarar mötet avslutat.
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Tore Holmbom


