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 Älvsbyns ForskarFörening 

 

ÅRSMÖTE   

2012 

 

Förslag till dagordning 

 
 Måndag den 5 mars kl 18.00 

 Lokal: OBS Fluxens matsal. 

 

 
§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Årsmötets utlysande 

§ 3 Fastställande av dagordning 

§ 4 Val av presidium 

a) Ordförande för mötet 

b) Sekreterare för mötet 

c) Referent 

d)    Protokolljusterare tillika rösträknare två personer. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

§ 6 Revisorns berättelse 

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet 

§ 8 Fastställande av årsavgift för år 2013 

§ 9 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 

§ 10 Förslag på verksamhetsplan  

§ 11 Val  

                   a)  Val av fyra ordinarie styrelseledamöter      för 2 år 

  b)  Val av fem ersättare i styrelsen                   för 1 år 

 c)  Val av en revisorersättare  för 2 år   

    

§ 12 Val av två ledamöter i valberedningen för 2 år 

§ 13 Övriga ärenden 

§ 14 Visning av Laverfilmen. 

§ 15  Avslutning   

   

  Fika vid lämplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2011 
 

Styrelse 
Gun Jonsson   Ordförande 

Britt Norman   Vice ordförande  

Tore Holmbom  Kassör 

Catharina Berggren,   v. sekr.   

Åke Engman   Ledamot 

Roland Sundberg  Ledamot 

Tomas Granström   Ledamot 

 

Styrelsesuppleanter 
Gerd Öhman, Margaretha Johansson Sekreterare, Kerstin Strömgren, Ulla Drejby och Ivan 

Åkerlund. 

 

Revisor     Ersättare 
Per Olof Persson    Runo Bergkvist 

 

Valberedning 
Birger Nordlund, avled under året. 

Efter kompletteringsvalet: 

Tore Lundgren, Helena Stenberg och Lena Jonsson. 

 

Medlemsantal 
Vid  2011 års början hade föreningen 130 medlemmar och första halvåret hade 149 

medlemmar betalat, efter den 1 juli har vi fått 17 nya medlemmar som överflyttats till 2012. 

3 medlemmar har avlidit under året.  

 

Årsmötet den 7 mars 2011 
Vid årsmötet 2011 deltog ett 40-tal medlemmar, det hölls i Älvåkraskolans matsal. De 

sedvanliga årsmötesförhandlingarna, som leddes av Åke Engman flöt friktionsfritt.  

Valen skedde enligt valberedningens förslag. 

Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med smörgås, därefter berättade Dick Öhman 

från Vistträsk om dialekter och drog historier på Pitemålet. 

En glädjande nyhet var att vi under kvällen började försäljningen av vår nyutgivna bok "Byar i 

södra Älvsbyn". Alla som varit med på något sätt i framställandet och skrivandet kände en stor 

tillfredställelse och stolthet över att äntligen se slutresultatet.  

 

 

Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft åtta styrelsemöten, förutom årsmötet och konstitueringsmötet. 

Måndag kvällar efter öppettiden klockan 18.30 har vi haft våra möten. Den nya tekniken gör 

att vi numera kan skicka en hel del information via e-posten. Inom styrelsen sker många 

gånger  rådfrågningar och upplysningar snabbt och enkelt via internet.   
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Representation och aktiviteter. 
24 februari visade vi gamla Älvsbybilder på ABF.  

Den 22 mars var Catharina och Gun på Rotary och berättade om Forskarföreningen. 

Åke Engman och Gun berättade om föreningen och boken "Byar i södra Älvsbyn" på Lions 

den 1 april. Den 11 april hade vi en välbesökt information om Arkiv Digital i vår forskarhörna. 

Åke Engman representerade föreningen på Piteå havsbad där ABF ordnat en inspirationsdag 

den 30 augusti, där var både Norr- och Västerbotten representerade. 

I oktober på kulturveckan hade vi öppet i hörnan, den 3 var temat "Lär dig släktforska", onsdag 

den 5 okt. visades bildspel från gamla Älvsbyn. Den 20 oktober visade Britt och Gun bildspel 

på gamla Älvsbybilder i Älvsby folkhögskolans aula. Den 24 november kallade vi till öppet 

möte på Fluxen ang. den diskuterade biblioteksflytten.  

 

Under året har bokgruppen varit runt på olika aktiviteter och visat vår bok och samtidigt pratat 

om vår förening. 

Den 6 juni på kyrkmalmen, i Arvidsträsk den 18 juni, Gun och Åke till Sikfors på träff med 

Sikforsbor som planerar en nyutgåva av Sikforsboken, 1 juli på Knalledan, 2 juli Öjeby 

marknad. Även på SKPF i ABF:s lokal den 6 sept. 24 sept.  i Granträsk på "paltdan". 

Skyltsöndan den 27 nov var bokgruppen på Konsum och sålde boken "Byar i södra Älvsbyn". 

 

Bya-bladet 
Två nummer av "Bya-bladet" har kommit ut under år 2011, vi har fått så bra respons så vi 

fortsätter enligt beslut. Med bladet måste vi få ut information till medlemmar som inte har 

tillgång till dator. Så snälla ni kom med önskemål och förslag både till artiklar och information 

som ska vara med. Vi skickar givetvis bladet även via internet till våra medlemmar som vi har 

e-postadress till. 

 

Föreningsmöten och utflykter.  
Vecka 6, Äldreveckan, den 10 februari var Dick Öhman i forskarhörnan och pratade om 

tjärdalsbränning. 

Nostalgiträff med Curt Wiklund den 13 april, Curt pratade om gamla Älvsbyn och visade 

gamla bruksföremål. 

Vi har haft många sammankomster och träffar i vår forskarhörna, men inte kallat det 

föreningsmöten, vi måste skärpa oss på den punkten. 

Detta år har vi inte ordnat med några utflykter, andra föreningar i Älvsbyn ordnar utflykter och 

har ibland problem med att fylla bussarna, så icke medlemmar får erbjudande att åka med.  

Därför anser vi inte att vi ska lägga energi på det. Men kom gärna med förslag till utflykter så 

kan vi kontakta någon förening, de vill också ha in förslag på resmål. 

 

Föreningslokal och utrustning 
En ny laserskrivare är inköpt och installerad i forskarhörnan. 

I Grottan har vi nu abonnemang på Arkiv Digital och Svar på båda datorerna. Utrymmet är ju 

begränsat, så det är trångt ibland, men om sämjan är god så fungerar det.  

Vi köper in CD/DVD-skivor som vi tror är av intresse för våra medlemmar. En förteckning 

över installerade skivor finns även på hemsidan, under fliken "Forskarmaterial".  

Senaste skivan som installerats i Grottan är nya porträttskivan som Piteforskarna gett ut, det 

var en gåva som tack för att vi förmedlar porträtten till Piteå. 

Ytterligare ett litet förråd har vi fått ta i anspråk, det är uppskattat eftersom vi ständigt får  

material från personer som flyttat eller avlidit. 
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Föreningens verksamhet. 
Under detta år har vi märkt en markant ökning av besöken på våra öppettider, speciellt höst 

omgången. Vi har väl ibland känt att vi inte riktigt hunnit med att hjälpa alla som behövt hjälp. 

Vi har gjort så gott vi kunnat och hoppas att besökarna återkommer.  

Det finns ju även möjlighet att avtala en tid för de som önskar hjälp med forskningen, hör bara 

av er till någon i styrelsen. 

Öppettiderna på måndagskvällar 16.30-18.30 och onsdagar 13.00-15.00 står fast. 

 

Hemsidan. 
Besöksstatistiken på hemsidan fortsätter att öka, i januari översteg den 40 500 besök (40 505), 

helt fantastiskt. Det är främst bilderna som fängslar besökarna. Vi önskar att fler skulle skriva 

in kommentarer och inlägg.   

 

Sveriges Släktforskarförbund. 
Nu är vår förening medlem i Sveriges släktforskarförbund. Vi ska ta tillvara de förmåner vi får 

som medlemsförening och arbeta på att förmedla informationen som kommer därifrån till våra 

medlemmar. Vi bevakar all e-post och för det vidare. Medlemstidningen "Släkt historiskt 

Forum" som kommer fem gånger per år finns i en mapp i hörnan. Årsboken med många 

intressanta artiklar finns i Grottan.  

 

Studier.  
En kortkurs i Disgen hade vi under våren. Under hösten har vi hållit i en studiecirkel med 

Korsträskare i NBV:s regi, 6 deltagare. Ytterligare två studiecirklar i ABF:s regi har vi hållit i 

under hösten i forskarhörnan. Hur man söker i kyrkböcker på nätet och Arkiv Digital har 

ämnet varit.   

 

Gåvor. 
Från Lennart Karlssons anhöriga har vi erhållit hans dokument från studiecirklarna han hade 

angående hemmansdelning, skattelösen, kronohemman m.m. 

Sten Olovssons anhöriga har skänkt en hel del material från honom.  

Börje Öhman har flyttat och i samband med det donerat material från sin forskning. 

Materialet håller på att sorteras och finns i det nya förrådet och i forskarhörnan.  

Stort tack för de gåvorna! 
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Mötes- och Verksamhetsplanering 

för År 2012          
Preliminärt 

 
 

Styrelsemöten   Föreningsmöten, 
          år 2012   föreläsningar eller studiebesök 

23  januari      kl 18.00   aktiviteter för alla medlemmar. 

 6 februari        kl 18.30   Förslag: 

 5 mars       kl 18.00 Årsmöte   Under vecka 13 eller 14 

 5 mars   (konstitueringsmöte)   Vecka 21 

26  mars       kl 18.30   Vecka 39  

21  maj      kl 18.30    

     

Sommaruppehåll 

27  augusti     kl 18.30     

24  september   kl 18.30    

22  oktober     kl 18.30    

26  november    kl 18.30 

År   2013: 

21 januari     kl 18.30 

  4 februari 

  4 mars   Årsmötet  2013 

 

Styrelsemöten planeras i forskarhörnan på Biblioteket. 

Kl 18.30 efter öppettiden för medlemmarna. 

Föreningsmöten annonserar vi om senare var de ska äga rum. 

 

Öppettider:  måndag kvällar, mellan 16.30-18.30 och onsdagar 13.00- 15.00. Då finns alltid 

minst två från föreningen som kan hjälpa till med forskning.  

I forskarhörnans kalender på anslagstavlan och på vår hemsida kommer planeringen med 

eventuella ändringar att finnas antecknade.  

Anskaffning av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter vad ekonomin 

tillåter. 

Studiecirklar fortsätter vi givetvis med, efter önskemål, så snart vi får ett antal deltagare.  

 

Har någon tips om intressanta föredrag eller resmål i vår omgivning, hör av er.  

 

Kom med förslag! 
 

 

 

 

 

 

 


