
Lappmarkens släkt-& bygdeforskare 
Styrelsemöte 18/4 2016   kl 14.00 i Tingshuset 
 

Närvarande: Carina Strömberg, Evonne Sandqvist, Johnte Vikström, Ingalena Marthin, 

Kristin Grönlund 
 

Föregående protokoll  
 

Ekonomi 

Rapport för kvartal 1  -  är god -  läggs till handlingarna 

Vi begär offert för en ny dator till forskarsalen 
 

Släktforskardagarna 

 lägesrapport och diskussion – Carina informerar om klara utställare och föreläsningar 

 anmälningar - en blankett för de som kan hjälpa till ska lämnas ut 

 subventionerad resa för medlemmar – kollar vad en buss kostar  

 Vinst på programhäftet - vi bidrar med vinster - medlemskap, bok 
 

Bidragsansökningar 

 Kulturellt verksamhetsbidrag om 5000 kr har sökts från Vilhelmina kommun 
 

Hemsidan - är inte helt i funktion.  Vi uppdaterar lite smått, men behöver mera instruktion 
 

Doroteaborna 

 Gåva från Dorotea hembygdsförening om 10 000 kr vilket vi tackar för 

 Försäljningsläget - har gått bra, vi ska till Skellefteå med ett bokbord på Hembygdens 

dag 

 Återförsäljare - Dorotea hembygdsförening och Åsele hembygdförening säljer boken 

 Nominering Årets släktbok 
 

Böcker 

 Pris på En lappmarksbygd, Gamla Byar - bestäms till 400 kr, medlemspris 300 kr 

 Bokgåvor - vi har fått en del böcker från SVAR , de finns i bokställen 

 Bokinköp -  vi har köpt in Bo Johanssons Minnesrum  
 

Inbjudningar och kallelser 

 Nordanå, Skellefteå torsdag 21 april – vi medverkar med bokbord 

 Hembygdsförbundets årsmöte, Örträsk hembygdsgård, 28 maj - inget bestäms ännu 
 

Övriga medlemsaktiviteter 

 Skansholm 25 maj kl 15 – vi grillar vid Gammsågen om vädret tillåter, men bokar 

Föreningshuset också 

 Surströmming i Varpsjö 27 augusti 

 Aktivitet för våra frivilliga - ev. middag i restaurang Prima 

 11 juli Höglandsdagen - Johnte m.fl. säljer Doroteaborna 
 

Studiecirklar 

 Nybörjarkurs, Medborgarskolan, avslutad 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan - pågår 

 Namn åt de döda, Nådd - pågår 
 

Tjocka släkten 

 Packning nr 2/2016 - den 14/6 kl 14 
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte - 14/6 kl 10 
 

 

 

 

Ingalena Marthin    Carina Strömberg 


