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Älvsbyns ForskarFörening 

 
ÅRSMÖTE  

2018 
 

          Förslag till dagordning 
 

  Måndag den 5 mars kl 18.30 
  Lokal: Fluxens matsal  
 
 
§ 1  Årsmötets öppnande med parentation 
§ 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 2019 
§ 9  Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 
§ 10  Förslag på verksamhetsplan och budget 
 
§ 11  Val  
  a) Val av ordförande      för 2 år 
  b) Val av tre ordinarie ledamöter    för 2 år 
  c) Val av en ordinarie ledamot    för 1 år 
  d) Val av fem ersättare i styrelsen     för 1 år 
  e) Val av en revisor ersättare    för 2 år   
     
§ 12  Val av två ledamöter i valberedningen  för 2 år 

          
§ 13   Avslutning   

 
 
 

Fika vid lämplig tidpunkt 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2017 
 
Styrelse 
Vakant    Ordförande 
Inger Torgersson   Sekreterare 
Catharina Berggren  Kassör 
Roland Sundberg   Ledamot 
Monika Jonsson   Ledamot 
Ann-Sofie Öberg   Ledamot 
Anders Sandström  Ledamot 
 

Styrelsesuppleanter 
Elsie Fastesson, Kerstin Strömgren, Berit Ljuslinder, Börje Isaksson och Tomas Granström. 

 
Revisor     Ersättare 
Runo Bergkvist   Bo Öhlund 

 
Valberedning 
Britt Norman, Helena Stenberg och Margaretha Johansson. 
 

Medlemsantal 
Vid årets början hade föreningen 188 medlemmar och efter första halvåret hade 187 medlemmar 
betalat, efter den första juli hade vi fått 7 nya medlemmar som överflyttas till 2018. Totalt var det 
192 medlemmar den 1 januari 2018. 
 

Årsmötet den 6 mars 2017 
Ett 60-tal medlemmar hade mött upp vid årsmötet 2017, som hölls i Fluxens matsal.  
De sedvanliga årsmötesförhandlingarna leddes av Ivan Åkerlund, som höll i klubban och Anders 
Sandström, som  sekreterare och referent. 
Valen skedde enligt valberedningens förslag. Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med 
smörgås. Därefter berättade Britt Norman och Elisabeth Sing-Nilsson om bageridynastin i Älvs-
byn, och om Polarbageriets skapelse, allt från grunden. Intressant föredrag och en trevlig avslut-
ning på årsmötet. Mötet avslutades med avtackningar av Ordf. Carin Blom, v. ordf. Åke Engman 
samt suppleanterna Håkan Nyberg och Gun Jonsson med present och blommor. Till sist fick även 
mötesordförande och sekreterare blommor. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft åtta styrelsemöten under året, de har i huvudsak ägt rum  på tisdagskvällar 
klockan 18.  
Vid behov har vi kommunicerat mycket via internet. Det har gällt allt från rådfrågningar till att få 
snabba besked i olika frågor, som sedan klubbats på styrelsemötet. 
 

Representation och aktiviteter. 
Under Äldreveckan, som var vecka 7 fanns det representanter från styrelsen i hörnan, för att in-
formera besökarna om släktforskningen. 
Bildvisningar har under året visats på Ugglan och Nyberga. Britt och Catharina har arbetat med 
det. 
Tillsammans med Piteå, Boden, Luleå och Dis Nord anordnades en DNA-träff  den 27 februari 
där Peter Sjölund var  inbjuden. Det var många som ”topsa” sig den kvällen. 
Medlemsmöte som var den 3 oktober, där vi bjudit in Jan Lundqvist från Piteå-Tidningen som 
hade tema ”Hänt på bygden” det var historier om kyrkans historia och präster. Många skratt blev 
det. 
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Cirklar 
Hösten 2017 har vi startat cirklar där vi visar hur man söker och läser i kyrkböcker-
na, onsdagar mellan 13-16. Måndagar kör vi också som cirklar, där hjälper vi ju 
medlemmar som behöver råd och stöd med sin forskning. Vi fortsätter med det så 
länge det finns intresse. Förutom det så jobbar även Nyforsgruppen som vanligt med 
boken. 
 
Gravstensinventering 
Inger, Catharina och Ann-Sofie som jobbat med det, anser jobbet vara klart för till-
fället. De har varit och informerat kyrkans personal om det arbete som gjorts och vi-
sat hur man söker gravstenar på nätet. 
 
Hemsidan 
Nya hemsidan har varit i bruk sen 2015 och de fortsätter med lite justeringar, så den  
blir så bra som möjligt. Vi efterlyser någon som vill ställa upp som redaktör för si-
dan. Tomas Granström och Börje Isaksson ansvarar för bilderna på hemsidan. 
 
Försäljning 
Vi säljer en del böcker och häften bl.a. boken om Bodelisterna och häftet: 
”Berättelser från Vidsel”. När vi skickar böcker via post, har det tyvärr blivit nöd-
vändigt att höja portot. 
Britt har jobbat med att iordningställa en massa negativ. Vi har även uppdaterat 
dödsannonser på USB minnen.  
 
Kalendern 
För femte året i rad har vi gett ut en fotokalender. Det är en hel del jobb med det, 
men den är mycket omtyckt. Tomas Granström och Börje Isaksson har i den senaste 
kalendern fortsatt med gamla bilder och utökat  med fler bilder från byarna. Det blev 
200 ex. sålda. 
 
Byabladet 
Under 2017 har vi gett ut fyra nummer av Byabladet. Redaktör Gun Jonsson med 
hjälp av Anders Sandström  gör detta uppskattade arbete. Tack för alla inskickade 
bidrag. 
 
Föreningslokal och utrustning 
Forskarhörnan har haft många besökare under året och den som är jourhavande 
släktforskare ser till att de som vill ha hjälp i forskningen och kanske en kaffetår 
känner sig välkomna. Måndagar mellan 15-18 finns vi där. 
Vi har köpt in Dödboken 1860-2016 och nya Piteanor. 
 Efter flera år i lokalerna fungerar samarbetet med bibliotekets personal mycket bra, 
glada trevliga och hjälpsamma. Vi försöker anpassa våra öppettider efter bibliotekets 
tider så det ska fungera.  
 
 

Gör ett besök.   Ni är så välkomna! 
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Mötes- och Verksamhetsplanering 
för År 2018 

Preliminärt 
 

 

 Styrelsemöten     Föreningsmöten, 
 År 2018       föreläsningar eller studiebesök 

  
       
 23 januari   kl. 18.00       
 13 februari  kl. 18.00        
     5 mars   kl. 18.00  Årsmötet   vecka 7  Äldreveckan      
   5 mars  (konstitueringsmöte)   vecka 9 Medl.möte Tema DNA  
           vecka 12 Kommunträff 
 24 april  kl.18.00        vecka 40  Medlemsmöte    
     
 Sommaruppehåll 
 
 29 augusti  kl.18.00         
 25 september kl.18.00     
 27 november kl.18.00    
 

 År 2019  
  
 22 januari   kl. 18.00 
 12 februari  kl. 18.00 
   4  mars  Årsmötet 2019 
 
 Styrelsemöten hålls i forskarhörnan på Biblioteket, tisdagar kl. 18.00 enl. kallelse 
 Föreningsmöten annonserar vi om senare var det ska äga rum. 
 
 Öppettider måndag mellan 16.00-18.00  från jan-april och hösten från 27 augusti-nov. 
 På forskarhörnans  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 resmål i vår omgivning, hör av er.  
 
 

 Kom med förslag! 
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