
Alvsbyns Forskarforening 

ArsmotesprotokoU 2012 

Tid: 2012-03-05 kl. 18.00 
Plats: Restaurang Fluxen 
Narvarande: Ett 50-tal medlemmar. 

§ 1. Motets oppnande 
Ordfbrande Gun Jonsson halsar alia hjartligt valkomna och forklarar dareffer 
arsmotet oppnat. 
Arsmotet borjade med en tyst minut for avlidna medlemmar. 

§ 2. Arsmotets utlysande. 
Motet beslutar 
att kallelse t i l l arsmotet skett enligt stadgama. 

§ 3. Faststallande av dagordning 
Motet beslutar 
att godkanna foreliggande dagordning. 

§ 4. Val av presidium 
Motet beslutar 
att t i l l ordfbrande for motet utse Ake Engman 
att t i l l sekreterare fbr motet utse Catharina Berggren 
att t i l l referent utse Ake Engman 
att t i l l protokoUjusterare tillika rostraknare utse Fred Hedqvist och Per Nilsson 

§ 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse. 
Verksamhetsberattelsen och den ekonomiska berattelsen fbredras. 
Motet beslutar 
att godkanna densamma. 

§ 6. Revisorns berattelse 
Revisionsberattelsen upplases och motet beslutar 
att godkanna densamma. 

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet 
I enlighet med revisorns fbrslag beslutar motet 
att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet fbr ar 2011. 

4 <^ 



Faststallande av arsavgift for ar 2013 
Styrelsen fbreslar 
att medlemsavgiften for ar 2013 ska vara oforandrad, 150:- kr, samt 50:- kronor 
for ungdomar t.o.m. 25 ar. 
Motet beslutar i enlighet med styrelsens fbrslag. 

Behandling av forslag som inkommit till arsmotet 
Inga fbrslag har inkommit. 

Forslag till verksamhetsplan 
Styrelsen har utarbetat fbrslag ti l l en preliminar verksamhetsplan fbr kommande 
ar. Av planen framgar bl.a. att verksamheten med Oppet Hus i forskarlokalen 
kommer att fortsatta mandagar 16.30- 18.30 och onsdagar 13.00- 15.00. 
Styrelsen vi l l ocksa ha tips fran medlemmama om intressanta utflyktsmal eller 
aktiviteter som bnskas. 
Motet beslutar 

att godkanna den preliminara verksamhetsplanen. 

Val 

Valberedningen fbreslar 
att t i l l ordinarie ledambter i styrelsen fbr 2 ar valja 

Britt Norman, omval 
Roland Sundberg, omval 
Catharina Berggren, omval 
Inger Torgersson, nyval 

att t i l l suppleanter pa 1 ar valja 
Ivan Akerlund, omval 
Ulla Drejby, omval 
Kerstin Strbmgren, omval 
Carin Blom, nyval 
Ann-Sofie Oberg, nyval 

att t i l l revisorersattare fbr 2 ar valja Runo Bergkvist 
Motet beslutar i enlighet med valberedningens fbrslag. 
Val av en ledamot i valberedningen 
Till ledambter i valberedningen utsags 
Helena Stenvall pa 2 ar, omval 
Tore Lundgren och Lena Jonsson kvarstar. 
Som sammankallande utsags Tore Lundgren. 

dvriga arenden 
Gun Jonsson informerade om att vi nu tar bort utgivande av medlemkort. 
I biblioteksdisken finns en Iista dar vi antecknar namn nar vi behover nyckeln 
t i l l forskargrottan. 



Anders Lind passade pa att tacka Britt for hennes insats vid hans slaktforskning. 
Han informerade ocksa om projektet Forenade Alvsbykrafter. En fbrening som 
ska skapa ett starkt fbreningsliv i Alvsbyn. Med gemensamma insatser kan vi 
hjalpa varann, med t.ex. administration, ideer mm. 

Avslutning 
Ordforanden forklarar motet avslutat och onskar den valda styrelsen lycka t i l l 
med sitt arbete kommande ar. 

Foreningens ordfbrande Gun Jonsson avtackar motets ordfbrande fbr val 
genomfbrda arsmbtesfbrhandlingar. 

Hon framfbr ocksa ett tack och bverlamnar en gava t i l l de avgaende 
styrelseledambtema Gerd Ohman och Tore Holmbom fbr det arbete de lagt ner i 
fbreningen, det ar ett arbete som inte gar att nog vardera. Gerd och Tore var med 
redan da fbreningen bildades och har gjort en fantastik insats med sina genuina 
kunskaper inom slaktforskning. 
Hon uttalar en fbrhoppning om att de fortsatter att besbka forskarhbman och 
delta i var gemenskap. 

Efter arsmbtesfbrhandlingarna serveras kaffe eller te med smbrgas. 
Sedan visades filmen om Laver. Ett mycket uppskattas inslag. 

Ake Engma 
Ordfbrande Sekreterare 

Justeras: »̂  

Per Nilsson 


