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Styrelsemöte 19/1 2016   kl 10.00 i Tingshuset 
 

Närvarande: Björn Fahlander, Johnte Vikström, Evonne Sandqvist, Carina Strömberg, Sune 

Edman, Ingalena Marthin 
 

Föregående protokoll finns i pärm och på hemsida 
 

Ekonomisk rapport  är OK och läggs till handlingarna 
 

Släktforskardagarna 

 Det är nu ca 32 utställare (de flesta från norra delen av landet) och  ca 25 föreläsare 

anmälda  (alla intressanta)  Vi får mera information om vad vi ska hjälpa till eftersom  

 Ev kan via ordna en bussresa där inträdet ingår någon av dagarna  
 

Bidragsansökningar 

Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, beviljat 20 000 kr 
 

Hemsidan 

Nästa möte - bokförsäljning – betalning?  Carina kontaktar Sara för datum  
 

Doroteaborna 

 Leverans preliminärt 22 januari  -   blir prel v 4 

 Frakt och förvaring   - vi får hyra in dem på kommunförrådet till att börja med 

 Boksläpp i Dorotea lördag 27/2  tillsammans med Hembygdsföreningen där  – vi enas 

om ett återförsäljarpris på 350 kr om de vill sälja dem efter detta    

 Utlämning i Vilhelmina, www 19-20/2  m.m.  vid Öppet hus  11-15  

 Brev till övriga    
 

Gravstensinventeringen 

 OBS, regler för inrapportering   Förbundet informerar om att endast informationen 

som finns på stenen ska rapporteras in   -  ingen släktforskning ska göras 
 

Rapporter 

 Lokalfrågor  -  Bernard Nordsällskapet förvarar en del av sitt material i vårt kontor.  
 

Inbjudningar och kallelser 

 Arvet i Varpsjö  - vi bestämmer att åka dit 3/2  kl 10  och se vad det innebär 
 

Övriga medlemsaktiviteter 

 Medlemsmöte månd 1 /2  kl 14  Kockorna i skogskojorna  Gunvår Bäckström berättar 

 www, Öppet hus lördag 19- 20/2  11- 15   då vi ska vi kunna sälja Doroteborna 

 Släktforskningens dag och årsmöte lördag 19 mars.  Stig Anderback från Umnäs 

kommer och berättar om Gratianbygden  

 Lilian Ryd tisdag 5 april (Alla tiders)  är på biblioteket     
 

Studiecirklar 

 Nybörjarkurs, Medborgarskolan  börjar 11/2  

 Doroteacirkeln avslutning, Studiefrämjandet   -   så snart böckerna är här 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan  pågår 

 Namn åt de döda, Nådd  -  vi träffas snart–   vi tar hand om Dorotea  
 

Tjocka släkten 

 Kuvert och porto igen   -  vi köper in plastkuvert  
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte + packning Tjocka släkten   blir 18/2 kl 10 

   

 
Ingalena Marthin    Carina Strömberg 


