
  

   Verksamhetsberättelse 
    för år 2009 

Besöket i Gallejaur  den 15 juni 2009 

Byacirkeln på ”studiebesök” i Kälsberg 
(ett gammalt trehåls-dass) 

Byacirkeln på ”studiebesök” i Högheden 
Här kom kartan fram. 

Besök på Bensinmuseét  den 27 maj 2009 
P.O Lindroth informerade. 

Besök på Bensinmuseét  den 27 maj 2009 
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Älvsbyns ForskarFörening 

 

ÅRSMÖTE  

2010 

 

Förslag till dagordning 

 
 Måndag den 8 mars kl 18.00 

 Lokal: Älvåkraskolans 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 2011 

§ 9  Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 

§ 10  Förslag på verksamhetsplan  

§ 11  Val  

  a)  Val av fyra ordinarie ledamöter    för 2 år 

                b)  Val av fem ersättare i styrelsen    för 1 år 

  c)  Val av en revisor ersättare    för 2 år   

    

§ 12  Val av två ledamöter i valberedningen  för 2 år 

          

§ 13   Övriga ärenden 

§ 14   Avslutning   
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2009 
 

Styrelse 
Gun Jonsson   Ordförande 

Gerd Öhman   Sekreterare 

Tore Holmbom   Kassör 

Britt Norman   Vice ordförande 

Åke Engman   Ledamot 

Gösta Andersson   Ledamot 

Roland Sundberg   Ledamot 

 

Styrelsesuppleanter 
Birgit Granström, Catharina Berggren, Bertil Olofsson, Folke Öberg och Tomas Granström. 

 

Revisor     Ersättare 
Per Olof Persson    Lisa Edström 

 

Valberedning 
Kristina Öhlund, Britta Åhlund och Birger Nordlund. 
 

Medlemsantal 
Vid årets början hade föreningen 106 medlemmar och i slutet på 2009 var vi 119 betalande med-

lemmar, varav en ungdomsmedlem.  
 

Årsmötet den 9 mars 2009 
Cirka trettio medlemmar hade mött upp vid årsmötet 2009, det hölls i Älvåkraskolans matsal. De 

sedvanliga årsmötesförhandlingarna, som leddes av Runo Bergqvist flöt friktionsfritt. 

Valen skedde enligt valberedningens förslag. 

Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med smörgås, därefter berättade Ragnar Nilsson om 

sitt arbete med böckerna ”Gamla hantverk i Älvsbybygden”. Intressant föredrag och en trevlig av-

slutning på årsmötet. 
 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året, de har i huvudsak ägt rum måndag kvällar efter 

öppettiden klockan 19. Första mötet på säsongen har vi träffats tidigare och haft ett arbetspass, 

hjälpts åt med utskick, städning av grottan m.m. före mötet 

 

Representation 
På Hjärt-och Lungsjukas förenings höstupptakt i Lomtjärnsparken den 15 aug. hade vi lite infor-

mationsmateral med och visade. 

 

Den 13 oktober var vi inbjudna till Tisdagscafé med innehåll på församlingsgården. Britt och Gun 

berättade om vår förening och visade gamla Älvsby-bilder med hjälp av en projektor. Folke Öberg 

var där och hjälpte oss mycket med historiken. Väldigt trevligt att få visa vad vi sysslar med och 

mycket uppskattat. C:a 30 personer var där. 

 

Skyltsöndan den 29 november hade vi ett bildspel av gamla Älvsbybilder uppsatt i skyltfönstret på 

Hjärt-och Lunglokalen. Inne i lokalen var Britt och visade bilder och forskning för intresserade. 
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Föreningsmöten och utflykter 
Den 27 maj anordnade vi en utflykt till Bensinmuseét, 15-20 personer kom och fick information 

och guidning av ägaren till museèt, Per Olof Lindroth, en mycket stor samling av allt från bilar, 

husvagn, motorcyklar till allt annat smått tillbehör från bensinstationer. Ett museum som säkert 

många Älvsbybor ännu inte upptäckt. 

 

De som var intresserade från vår förening hade möjlighet att åka med SKPF på en bussresa till 

Gallejaur, vi som åkte med, ångrade säkert inte det, vädret var väl inte det bästa, men så intressant 

gammal kultur som finns bevarat där. Mycket trevlig resa. 

 

Även i år ställde Runar Hortlund, före detta Älvsbybo, upp och visade ytterligare nyheter i sitt pro-

gram om hur man blir kvitt dubbellgångare m.m. i Disgen-programmet. Det skedde vid en träff i 

vår ”forskarhörna” den 20 juli. 

 

Tillsammans med biblioteket inbjöds Uno Westerlund till biblioteket den 9 sept. Han pratade om 

sin bok ”En svensk historia från periferin”, vid kaffe som serverades fanns det ytterligare möjlig-

het att ställa frågor och diskutera med Uno. Det var ungefär 30 intresserade personer där. 

 

En temakväll, den 19 oktober hade vi inbjudit Ivan Åkerlund att komma och berätta om Lillkors-

träsk och hur de jobbat när de skrev boken om sin by. 15-20 var närvarande den kvällen. 
 

Föreningslokal och utrustning 
Datorerna med Genline och Svar i forskarhörnan har väl inte alltid funkat så bra. Vi har i Grottan 

en dator som vi fått från RFN via Tomas, på den har installerats de inköpta CD-skivorna som före-

ningen köpt. 

 

 Efter 3 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. Efter 

ommöbleringen blev utrymmet ännu bättre i vår hörna. 
 

 

Föreningens verksamhet. 
Besöksstatistiken måndagkvällar är väl lite varierande, men överlag har det ändå varit välbesökt av 

medlemmar som vill ha hjälp med sin forskning. Oftast är hela styrelsen där och ger råd och hjälp 

till besökande. Eftersom kunskapen varierar bland styrelsen så är det en tillgång, det inte en kan, 

det kanske en annan medlem kan bistå med. 

Under året har medlemmar som vill ha extra hjälp avtalat tider med sakkunniga och träffats i fors-

karhörnan. 

 

Gör ett besök, Ni är så välkomna. 

 

Britt har tagit emot många gamla album som hon skannat in, en hel del bilder av det har hon lagt 

in på hemsidan. Stort tack till de som så välvilligt lånat ut sina foton och hela album.  
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Hemsida 
Våra webbansvariga, Catharina och Britt sköter det uppdraget med bravur. De har lyckats så bra 

med att hålla den uppdaterad. Vi får ofta ta emot beröm att vi har en väldigt bra hemsida, och be-

söks statistiken visar att den är välbesökt. De gamla bilderna är uppskattade. 

Vi önskar att fler ska skriva in och kommentera där. 
 

 

Studier  

För tredje året i rad har vi fortsatt vår ”byacirkel” som ingår i projektet. Under våren hade cirkeln 

19 sammankomster och en studieutflykt, hösten började vi med en utflykt för att inspektera delar 

av områden vi skriver om, efter det har vi haft 12 cirkelträffar. Några kortkurser, tre träffar med tre

-fyra deltagare, har körts i forskarhörnan. 

 

Gåvor. 

Ett antal kabinett kort har vi fått som gåva av Runar Hortlund. De är inskannade och bevarade i 

Grottan. 

 

Sparbanken Nord har skänkt boken som Uno Westerlund skrivit ”En svensk historia från perife-

rin.” 

 

Ivan Åkerlund skänkte några böcker ”Hus och folk i Sågfors-Lillkorsträsk” till föreningen. 

 

Britt Norman har samlat in, skannat, kopierat och retuscherat gamla dödsannonser, före 1970. Ett 

arbete som resulterat i att vi nu kan sälja en CD med över 1 600 annonser samt några gamla fina 

inbjudningskort. Hela behållningen tillfaller Älvsbyns Forskarföreningen. 

 

Skivan säljs bla genom vår hemsida. En av köparna från södra Sverige skrev följande i gästboken 

på vår hemsida: ”CD-skivan är inte bara viktig för släktingar utan den har ett eget kulturhistoriskt 

värde. Det var intressant för mig att se hur dödsannonser, förändrats genom åren från att ha speg-

lat en fromhet och förtröstan till att bli väldigt formella och lite torftiga. Dödsrunorna från förra 

seklets tidiga år talar sitt tydliga språk om ett fattigt hårt liv och en förtröstan på livet och Gud 

trots allt.” 

 

Tack för bokgåvorna! 

Ett stort tack till Britt, det är svårt att föreställa sig vilket oerhört jobb hon lagt ner! 
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ÄLVSBYNS  FORSKARFÖRENING

BALANSRÄKNING 2009

Ing. balans Utg. balans

1/1 2009 31/12 2009

TILLGÅNGAR

Kassa 0,00 0,00

Bank 28 567,64 43 550,14

Inventarier 750,00 1,00

Summa 29 317,64 43 551,14

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Årets 

resultat

Diverse skulder (Not 1) 11 400,00 9 997,00

Eget kapital 17 917,64 15 636,50 33 554,14

Summa 29 317,64 43 551,14

Not 1 Medlemsavgifter avseende 2010 1 650,00

Medlemsavgift ungdom avseende 2010 50,00

Byaprojektet 8 297,00

Summa 9 997,00

RESULTATRÄKNING 2009

KOSTNADER INTÄKTER

Material och varor 565,00 Försäljning av CD-skivor 3 947,00

Inköp av CD-skivor 882,00 Lotteri 339,00

Medlemsmöten 600,00 Medlemsavgifter 16 050,00

Kontorsmaterial 587,00 Servering 959,50

Porto 552,00 Övrig intäkt 100,00

Övriga kostnader 1 449,00

Bankgiroavgift 375,00

Avskrivning 749,00

Summa kostnader 5 759,00

Årets plusresultat efter avskrivningar 15 636,50

Summa 21 395,50 Summa 21 395,50
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Mötes- och Verksamhetsplanering 

för År 2010 

Preliminärt 

 
 

 Styrelsemöten    Föreningsmöten, 
        föreläsningar eller studiebesök 

 27  januari      kl 16.00    aktiviteter för alla medlemmar. 

 22  februari       kl 18.30 

    8  mars       kl 18.00 

 (konstitueringsmöte) 

        Vecka 11 

 22  mars       kl 18.30    

 17  maj      kl 18.30    Vecka 21 

 Sommaruppehåll 

 30  augusti     kl 18.30     

 27  september   kl 18.30   Vecka 39 

 25  oktober     kl 18.30    

 29  november    kl 18.30 

 

 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 16.00-18.30 och onsdagar 13.00- 15.00 

 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. Det finns styrelsebeslut om inköp av en ny dator i ”Grottan”, den kommer inom snar 

 framtid att installeras där. 

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

  

 Byacirkeln fortsätter givetvis tills boken är klar, och vår målsättning är att den ska bli klar 

 under detta år. 

 

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

 Kom med förslag! 


