
Lappmarkens släkt- & bygdeforskare 
Styrelsemöte 3 november kl 09.30 Tingshuset 
 

Närvarande: Robin Ramstedt, Kristine Grönlund, Evonne Sandqvist, Carina Strömberg, 

Ingalena Marthin 
 

Föregående protokoll – finns på hemsida och i pärm 
 

Ekonomi 

 Ekonomisk rapport  - utan anmärkning 

 Investeringar  -  nya datorer ska installeras 
 

Bidrag 
 

Släktforskardagarna  

 Sfd 2017, 26-27 augusti 2017  -  vi har anmält oss och fått faktura på det, ska betalas. 
 

Rapporter 

 Johan Nordlander-sällskapets höstmöte 26 okt   - Anna Maria Rautio berättade om 

projektet med insamling av intervjuer om livet som skogskocka. 

 Vilhelmina-biennalen 2-3 oktober 2017  -  Förberedelser pågår. 
 

Hemsidan 

 Supportavtal  - vi måste få mera information, ingen tid är bestämd. 
 

Doroteaborna 

 Risbäck 1905-1937, tryckning och pris  -  vi beslutar att priset blir 100 kr/ och 120 kr 

för icke medlem.  Information kommer i nästa Tjocka släkten. 
 

Böcker 

 Hacksjö & Risträsk, tryckning?  -  det blir för dyrt att kopiera nya, men vi beslutar att 

Medborgarskolan gör om materialet som PDF. 
 

Inbjudningar och kallelser  - släktforskarförbundet samrådskonferens i Uppsala 4-5/3 2017   

            Vi anmäler 2 personer. 
 

Övriga aktiviteter 

 Arkivens dag 12 nov  -  Museet i Umeå har arrangemang hela helgen – bl a om 

arbetsstugor. 

 Alla tiders-arrangemang 15 nov  -  en liknande föreläsning om arbetsstugor på 

Vilhelmina Tingshus 15/11 kl 14, vi bjuder på kaffe. 

 Julgröt 28 nov kl 18 i Kyrkstan,  vi visar bilder m.m. 

 SVAR-information 2017 -  kanske i samband med Öppet hus på WWW-helgen 

 Årsmöte 18 mars 2017  Öppet Hus och program. 
 

Studiecirklar 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan  pågår 

 Namn åt de döda, Nådd - Vilhelmina, Dorotea klart, Vindeln, Vännäs pågår 
 

Tjocka släkten 

 Utskick av nr 4/2016 torsdag 24 nov  kl 10 
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte -  blir efter nyår 
 

Övriga frågor 

 Vi ska möblera om kontoret som vi delar med Bernhard Nordh sällskapet. 
 

Ordförande     Sekreterare 


