
Lappmarkens släkt- & bygdeforskare 
 

Styrelsemöte  15 januari 2015-  i Tingshuset 
 

Närvarande: Carina, Sune, Evonne, Björn, Ulla-Carin, Ingalena: Laila Eliasson och Lillemor Larsson deltar i 
verksamhetsplaneringen 
 

Föregående protokoll - mötet 11/12 blev inställt 
 

Ekonomisk rapport, preliminärt bokslut 

 fördelning av inkomster från Biennalen - överskottet har fördelats lika mellan medverkande föreningar 
 

Bokföringsprogram 
    Sune och Evonne beställer Wisma 
     
Verksamhetsplan 2015   
   Är klart fram till augusti  - se förslag 
 

Uppvaktningar - föreningen uppvaktar ingen i samband med födelsedagar eller annat 
 

LSBF-logga  
   Ingalena mailar bild av dvärgbjörk till styrelsen  
 

Förbundsstyrelsen 

 Föreningsforum på Rötter - Carina visar hur det ska fungera, Ingalena beställer inloggning till v ordf, 
kassör och sekreterare 

 Ny modell för släktforskardagar - vi avvaktar med detta till senare tillfälle 
 

Hembygdsförbundet 

 Årsmöte 9 maj i Nordmaling 

 Rapport om antalet medlemmar, Evonne meddelar detta 

 Hembygdens år 2016 
 

Kurs i fastighetsforskning i Ramsele 

 förslag 17-18 februari - Carina meddelar SVAR  

 program kommer och kostnader fördelas mellan föreningen och deltagarna när beslut har fattats 
 

Alla Tiders-aktiviteter 2015   
föredrag med Staffan Lundmark blir den 19/2 enl vårt förslag   
 

Medlemsaktiviteter 

 www-helgen - 13-14/2 - Öppet Hus i Tingshuset - samarbete med Museet och Fotoarkivet 

 Vårens program - se förslag till Verksamhetsplan 

 Årsmötet, program 21/3 Annika Hed visar bilder och berättar 
 

Studiecirklar 

 Doroteacirkeln, Studiefrämjandet - påbörjas 15/1 

 Nybörjarkurs, Medborgarskolan, 5 avsnitt - ej klart med startdatum 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan påbörjas 15/1 - Evonne köper en extern hårddisk för 
bilderna 

 Namn åt de döda, Nådd - vi adopterar Vilhelmina 
 

Tjocka släkten 

 Artiklar - vi kan inte ta in alltför långa artiklar i Tjocka släkten och inte heller ha artiklar som blir en 
följetång över flera nummer. Den som vill skriva långt kan ge ut egna häften.   

 Utskick med ev. påminnelser och kallelse till årsmötet - sker den 19/2 kl. 12.30 
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte v 8  -  2/2 kl. 12.30 
 

Övriga frågor den filmkväll som var planerad till i januari blir den 2/2 kl. 14 i Tingshuset  
 

 
Sekreterare      Ordförande 
 Ingalena Marthin    Carina Strömberg 


