
Älvsbyns Forskarliirening

Årsmötesprotokoll 2016

Tid: 2016-03-07 kl 18.30
Plats: Fluxens matsal
Niirvarande: Ett 60-tal medlemmar.

§ 1. Mötets öppnande
Mötet inleds med parentation över avlidna medlemmar, vilka hedras med en tyst
minut. Ordforande Carin Blom ftirklarar dåirefter mötet öppnat.

§ 2. Årsmötets utlysande.
Mötet beslutar
att kallelse till årsmötet skett enligt stadgama.

§ 3. Fastställande av dagordning
Mötet beslutar
att godkåinna ftireliggande dagordning

§ 4. Val av presidium
Mötet beslutar
att till ordftirande för mötet utse Ivan Åkerlund

' att till sekreterare ftir mötet utse Gerd Öhman
att till referent utse Gerd Öfrman
att till protokolljusterare tillika röstråiknare utse Dick Ötrman och Helena
Stenberg

§ 5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
Verksamhetsberiittelsen och den ekonomiska berättelsen frredras. Mötet
beslutar .:

att lägga berättelsema till handlingarna

§ 6. Revisorns berättelse
Revisionsberättelsen uppläses av revisor Runo Bergkvist och mötet beslutar
att lägga berättel sen tilI handlingarna

§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet
I enlighet med revisoms ftirslag beslutar mötet
att bevilja styrelsen fulloch tacksam ansvarsfrihet ftir år 2015.

§ 8. Fastställande av årsavgift for hr 2017
Styrelsen fiireslår
att medlemsavgiften fldr år 2017 skavara ofiiråindrad, 150:- kr, samt 50:- kronor
ftir ungdomar t.o.m. 25 är.
Mötet beslutar i enlighet med sfyrelsens ftirslag.

, t'rr,- 
/ll

\ls



§ 9. Behandling av fiirslag som inkommit till årsmötet
Inga ftirslag har inkommit.

§ 10. Förslag till verksamhetsplan och budget
Styrelsen har utarbetat ftirslag till en preliminiir verksamhetsplan samt budget
for kommande år. Av planen framgår bl.a. att verksamheten med Öppet Hus i
forskarlokalen skall pågå mandagskvällar 15.00 - 18.30. Om intesse finns
kommer också studiecirklar att hållas. På Forskarhörnans anslagstavla och på

ftireningens hemsida kommer planeringen med eventuella iindringar att finnas.
Anskaf&ring av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter
önskemål och ekonomi. Styrelsen vill också ha tips från medlemmarna om
intressanta loredrag eller utflyklsmåI.
Mötet beslutar
att godkåinna den preliminåira verksamhetsplanen och budgeten.

§ 11. Val
Valberedningen fiireslår
att till ordinarie ledamöter i styrelsen ftir 2 år viilja

Catharina Berggren, omval
Inger Torgersson, omval
Roland Sundberg, omval
Monika Jonsson, nyval

att till suppleanter på I år välja
Tomas Granström, omval
Gun Jonsson, omval
Kerstin Strömgrcn, omval
HakanNygren, omval
Anders Sandstöm, nyval

att till revisorsersättare frr två år våilja Bo Öhlund, omval
Mötet beslutar i enlighet med valberedningens florslag.

§ 12. Val av två ledamöter i valberedningen
Mötet beslutar
att till ordinarie ledamöter i valberedningen fiir 2 år valja

Helena Stenberg, omval
Margaretha Johansson, nyval

§ 13. Övriga ärenden
Inga övriga iirenden har anmälts.

§ 14. Bildvisningr "I emigranters fotspår"
I början på 1900-ta1et, med några års mellanrum, utvandrade två familjer från
Lillkorstrtisk till USA. Det var familjerna Karl Sundberg och Albert Nilsson. De

bosatte sig i ett samhälle som heter Thorsby i Alabama. Karl Sundberg blev kvar
i USA medan Albert med familj återvåinde till Sverige efter lY, år. Robert
Lidström berättar nu om hur han och hans fru under en resa till USA fick
kontakt med ättlingar till Karl Sundberg, bl.a. ett bambarn. Genom Roberts
bilder och berättelse fär vi nu en god inblick i det liv Karl fick i det nya landet.
En mycket intressant berättelse och Robert avtackas med en varm applåd och
blommor. Ivan Åkerlund överlåimnar sedan till forskarftireningen ett inspelat
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band, dåir en dotter tiIl Albert Nilsson berättar om sin tid som barn i USA.
Ordloranden Carin Blom framfiir fiireningens tack ftir gåvan.

Avslutning
Ordforande Carin Blom framftir ftireningens tack till avgående ledamöter. Lena
Jonsson, ledamot i valberedningen, har avböjt omval. Hon iir inte närvarande i
kväll och kommer att avtackas med blomstercheck. Britt Norman, styrelse-
ledamot sedan nästan 10 år, stiiller inte heller upp for omval. Britt var en av
initiativtagare till loreningens bildande 2006 och har under alla ar aktivt deltagit
i ftireningens arbete. Hennes arbete med hemsidan, bl aallabilder, har i stor
utsträckning bidragit till hemsidans popularitet. Ordfiiranden framfiir ett stort
tack till Britt och som ett bevis på ftireningens uppskattning får Britt, fi)rutom
blommor, ett Hedersdiplom och en inramad affisch fran den tid, då Älvsby
Hembygdsftirening inbj öd till aftonunderhållning i Godtemplarhusets lokal.

Slutligen avtackas mötets ordforande och sekreterare med blommor.

Efter lotteridragning ftirklarar så ordfiiranden arsmötet avslutat.

Justeras:
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sekreterare
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Helena Stenberg


