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Biblioteket, forskarhörnan
Gun Jonsson, Tore Holmbom, Gerd Öhman, Britt Norman, Gösta
Andersson, Roland Sundberg, Åke Engman, Birgit Granström,
Katharina Berggren, Bertil Olofsson och Lars Larsson samt
valberedningens ledamöter Birger Nordlund och Britta Åhtund.

$ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordfiirande Gun Jonsson som riktar ett såirskilt välkommen till
valberedningens ledamöter, som har kallats till detta sammanträde. Valberedningen
har rätt attnarvara vid styrelsemöten.

$ 2. Val av justerare.
Till att justera dagens protokoll utses Roland Sundberg.

$ 3. Dagordning
Föreliggande dagordning godkiinns.

$ 4. Föregående protokoll
Protokoll fran ftiregående styrelsemöte den 8 oktober foredras.
Mötet beslutar
att lägga protokollet till handlingarna

$ 5. Rapporter
a) Gun rapporterar om MR-dagen (Miinskliga Rättigheter) på biblioteket torsdagen
den 13 november.
b) Katharina och Britt informerar om hemsidan. Hemsidan viaZoominkommer att
bli reklamfinansierad till hösten. Förfrågan skall göras om reklamen kan styras till
att t.ex. enbart gälla släktforskning.
Mötet beslutar
att lägga rapporterna med godkåinnande till handlingarna.

$ 6. Öppet Hus i forskarlokalen
Diskuterades på vilket sätt innehållet i våra måndagskviillar kan ftiriindras for att få
flera intresserade besökare. Meningen åir ju att besökama skall få en introduktion i
släktforskning ftir att sedan själva på egen hand söka information om sin slåikl.
Mötet beslutar
att till våren ftirsöka ha olika teman varje mandagkväll
att genom annonsering på anslagstavlor, bl.a. anslagstavlan i Fluxenentrön, samt
vår hemsida informera bl.a. om våra temakvåillar.

$ 7. Studiecirklar
Genom ABF pågår f.n. en studiecirkel i sltiktforskning med 7-8 deltagare. ABF har
nu ett tidsbegråinsat abonnemang på Genline, som skulle kunna nyttjas även for
kortkurser.
Mötet beslutar
att Gun via mail informerar medlemmarna om denna möjlighet samt
att information även skall liimnas på hemsidan



$8. Planering av tid fiir möten och Oppet Hus
Mötet beslutar
att verksamheten med Öppet Hus mandagkvällar och onsdagar under våren 2009
skall pagå tiden2 februari -27 apfil
att nästa styrelsemöte blir den 28 januari kl 19.00 i forskarlokalen på biblioteket då
bl.a. årsmötet skall planeras.
att årsmötet blir mandagen den 2 mars i Älvåkraskolans matsal
att inget foreningsmöte skall hållas innan årsmötet

Inköp av CD-skivor
Mötet beslutar
att godktinna inköp av ftiljande CD/DVD-skivor fran Pitebygdens Forskarftirening

Piteporträtt 2009, 395 :-
Hortlax 1539 * 1930, 295:- kronor

att uppdra åt Gerd Öhman att ftir ftireningens råikning inköpa CD-skivan
Wallonskiv an 2, 250- kronor

Läs- och kopieringsmaskin.
Boden-Överluleå Forskarftirening har genom Björn Fredriksson eöjudit ftireningen
att ftir 1.000:- kronor få överta en läs- och kopieringsmaskin ftir mikrokort.
Mötet beslutar
att inte anta eöjudandet.

Ekonomifrågor
Kassören meddelar, att fiireningens banktillgodohavande nu uppgår til|28.406:04
kronor, varav 8.890:- kronor avser byaprojektet. Kontot ftir servering har f.n. ett
överskott pä 3.495:90 kronor. Inkomstema ftir serveringen kommer dels från våra
medlemsmöten, dels fran mandagskviillama och fran byaprojektets sammanträden.
Mötet beslutar
att i bokslutet ftir år 2008 överftira hälften av serveringens överskott till kontot ftir
byaprojektet
att byaprojektets saldo överftirs till nästa år eftersom projektet iinnu inte avslutats.

övriga frågor
Inftir årsmötet skall Gun meddela valberedningen uppgift om vem som står i tur att
omväljas i styrelsen.
Gun tar också kontakt med biblioteket och diskuterar datorernas placering i
lokalen.
Det vore trevligt om styrelsen kunde träffas fiir en gemensam jullunch. Gun
undersöker möjlig dag och tid.

Avslutning
Gun önskar alla en God Jul och ett Gott NW fu och ftirklarar mötet avslutat.
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