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Ärsmötesprotokoll 2010

'l ' id: 2010-03-08 kl 18.00
Plals: Älvåkaskolans matsal
N:irvarande: lltt 40-tal medlemmar.
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Mötets öppnånd€
Ordliirande Gun .lonsson h:ilsar alla hjärtligt viilkomna och ldrklarar därefler
årsmötet öppnal.

Arsmötets utlysande.
Mötet beslutar
q!! kallelse till årsmötct skett enligt stadgama.

Fsstställandc av drgordning
Mö1et beslutar
4!! godkiinna ftircliggande dagordning

Val av presidium
Mötet beslutar
q!! till ordldrande ftjr mötet utse Runo Bergkvist
4!! till seketerare fiir mötet utse Cerd Öhman
glt till referent utse Cerd öhman
A!! till pmtokolljusterare tillika ratsträknare utse Berit ljuslinderoch Biirjc
Isaksson

Styrclsens vcrksamhcts- och ekonomiska beriittclsc.
Verksamhetsbcrättelsen och den ckonomiska berättelscn ftiredras. Mötet
beslular
q!! godkänna densamma.

Revisorns bcrättels€
Revisionsbcrättclscn uppläses och mötct beslutar
4t! godkiinna densamma.

Styrelsens ansvarsfrihet
I enlighet mcd rcvisoms fttrslag bgslutar mötet
qlll bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet fttr år 2009.

Fastställånd€ av årsavgift tiir år 2011
Till årsmötet har ftån en medlem inkommit ftirslag om höjning av
medlemsavgiften med 20:- kronor.
Styrclsen löreslår
4lS medlemsavgiften fiir år 201I ska vara ofiträndrad, 150:- kr, samt 50:- kronor
fiir ungdomar t.o.m. 25 år.
Mötet beslutax i cnlighet med styrclscns örslag.



$e. Behandlitrg av lör8leg som inkommit till årsmöt€t
Inga liirslag har inkommit.

Förslag till verksamh€tsplan
Styrelsen har utarbetat förslag till en preliminär verksarnletsplan fiir kommande
år. Av planen fiamgår bl.a- att verksamheten med öppet Hus i forskarlokalen
kommer aft fortsätta måndagkvällar 16.00 - | 8.30 och onsdasar 13.00_15.00
Styrelsen vill också ha tips fr.ån medlemmama om intressanta utflyktsmå|.
Mötet beslutår
4!! godkiinna den prelimintua verksamheBpranen.

VNI
Valbercdningen ftireslår
A!! till ordinarie ledamöter i styrelsen ftir 2 år välia

Tore Holmbom, omval
Britt Norman- omval
Roland Sundberg, omval
Catharina Berggren, nyval

ql! till suppleanter på I tu välja
Tomas Cranstxöm, omval
Ma.gareta Johansson, nyval
Ulla Drcjby, nyval
Kerstin Strömgren, nyval
Ivan Äkerlund, nyval

a[ till revisorercättare 1ör 2 år välja Runo Bergkvist
Mötet bcslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Val av cn ledamot i yrlber€dninq€n
Christina Öhlund och Birger Nordilurd kvarstår ytlerligare I fu i valberedningen,
Mötet besiutar
Atl styrelsen fllr i uppdrag att under årct utse en tredje ledamot i valberedningen

övriga årenden
Föreningens ordfbrande Gun Jonsson informerar om en kommande studiecirkel-
"Från Krononybygge till Skaftchemman", en studiecirkel om &ra
sarnmankomster med syfte att bl a följa ett skattehemmans tillblivelse genom
syneinstrument, frihetsbrev, skattläggning och skattelösen. Cirkelledare är
Lennart Karlsson från Pitholm, lnformation om studiecirkeln kommer att finnas
i det Bya-blad som skall skickas ut nu i mzus.
Mötet beslutar
4lS lägga informationen till hardlingama
4l!! medlemmama under kviillen har möjlighet att till cun anmäla sitt intresse ör
att delta i denna studiecirkel.
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$ 14. Avslutning
Ordförarden Iör*larar mötet avslutat och ölskar den valda styr€lsen lvcka till
med sin aöele kommande åx.

Föreningens ordförande Gun Jonsson altackar mötets ordförande för väl
genomldrda å$mötesörhandlingar.

Hon framför också ett tack till de avgående styrelseledamötema och
funldion?irema för det arbete de lagt ner i lörcning€n, ett arbete som inte går att
nog värdera. Hon överlämnax en blomslercheck och uttalar en förhoppning om
att de fortsätter att besöka forskarhömat och delta i v& g€menskap.

Efter årsmötesförhandlingama serveras kaffe och te med smörgås. Sedan visar
Olof Skoglund gamla foton och beråttar om dct intressanta fotoprojekt som
beddvs inom Piteå Forskarförening. Deltagama får tillfålle att ställa fiågor och
en hel del gamla album överlåmnas till Olofför att bildema skall bli skannade
och pÄ sittt bevarade för fiamtiden. Bildema kommer att finnas med på €n
kommande CD-skiva.
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