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Anmälan till mötet görs via e-mail till medlem@piteforskare.se 

Anmälan skall innehålla ditt namn och medlemsnummer samt telefonnummer. Du kommer att få 

instruktioner med mail för att kunna deltaga i mötet. 

Anmälan senast den 18/3 
För att genomföra mötet så kommer vi att använda ZOOM som är ett verktyg för digitala möten. 

Om Du inte använt Zoom tidigare så meddela detta i Din anmälan så hjälper vi Dig igång. 

Antalet deltagare är begränsat till 100 
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Pitebygdens Forskarförenings digitala årsmötet  

Tisdag den 23 mars 2021 kl, 19.00 

Dagordning 

 

1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av dagordning. 

3. Val av ordförande vid mötet. 

4. Val sekreterare vid mötet. 

5. Val av två deltagare att jämte ordförande justera protokollet. 

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Föredragning av föreningens ekonomi. 

9. Revisorernas utlåtande. 

10. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalender år. 

12. Antagande av reviderade stadgar för Pitebygdens Forskarförening.  

13. Val av ordförande. 1 år 

14. Val av kassör. 2 år. 

15. Val av en styrelseledamot 2 år 

16. Val av en ersättare. 2 år. 

17. Val av två revisorer och revisorssuppleant 1 år. 

18. Val ledamöter i valberedningen 1 år av vilka en utses som 

 sammankallande. 

19. Behandling av motioner inkomna minst två månader före årsmötet. 

20 Förslag till hedersmedlemmar. 

21. Styrelsen informerar om kommande verksamhet. 

22. Årsmötet avslutas. 

23 Har Du kört i diket på kvinnosidan  

 Ulf Holmberg tipsar på hur Du hittar dina äldsta kvinnolinjer. 

24 Mötet Avslutas. 
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Pitebygdens Forskarförenings 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Styrelsen sammansättning under  
verksamhetsåret 2020 

Ordförande: JaanEric Lundqvist. 

Vice ordförande: Leif Lidman. 

Kassör.  Margareta Bodin. 

Sekreterare  Anna-Stina Hedkvist  

Ledamot.  Ann Nilsson. 

Suppleant.  Lilian Sjölund. 

Suppleant.  Uno Petzäll. 

Styrelsemöten. 
Vi hade årsmötet i mars, 8 styrelsemötena har ägt rum digitalt via Zoom. Varav ett konstituerande. 

Aktiviteter under året. 
Trots Corona pandemin har det hänt en hel del i det tysta.  

Föreningen har sålt uppgifter om födda, vigda, döda till Arkiv Digital. 

Föreningslokalerna har städats ordentligt, nya toaletter/ tvättställ insatta. 

Ny korkmatta i köket Sommarro. Liksom målning av taket i Södergårdens kök.  

Byte av webbhotell, nya hemsida är på plats.  

Facebook är flitigt använt (snart 700 medlemmar),. 

Ätt&Bygd har kommit ut som vanligt 

Utflykt till Svarthon i Roknäs  

Bildspelet om Piteå är färdigt och finns att se på vår hemsida. 

Piteborgare klart och har blivit mycket efterfrågat. Hittills sålt mer än 60 stickor.  

Piteå 400 år – Vad kan göras? Pandemin ställer till det, och finns det möjligheter att hålla kortare 

föredrag på Facebook?  

Vad ska föreningen göra 2021?  
Släktforskningens Dag som inföll 16 januari 2021 blev inställd i vår förening. Det var inte möjligt att 

genomföra en sådan dag p.g.a. pandemin.  

Alla aktiviteter är sen tidigare inställda på grund av Coronapandemin, och fortsatta planeringar för 

verksamheten är svåra och omöjliga just nu att genomföra.  

Medlemsbladet Ätt & Bygd. 
Medlemsbladet har under året utkommit med 4 nummer som alla varit på 24 sidor. Redaktionen har 

varje kvartal haft tre möten. Det tredje möte sätts drygt 700 blad i kuvert och forslas till posten. 

Tidningen erbjuds även som PDF fil i stället för papperstidning. Fördelen med PDF är dels att den är i 

färg men också att man kan göra fritextsökning i tidningen. Anmäl intresse till info@piteforskare.se  

För att göra en bra tidning behöver vi medlemmarnas medverkan genom att komma med åsikter, förslag 

på förändringar och förbättringar. Artiklar är alltid välkomna. 

Skicka till red@piteforskare.se 
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Medlemsantal. 
Föreningen har idag 716 medlemmar, En liten minskning från 2019. 

Ett försök för att få fler medlemmar i föreningen gjordes på Facebook och hemsidan, med att erbjuda 

Decembernumret av Ätt&Bygd, medlemskap resten av året samt hela 2021 om man blir ny medlem. För 

den som betalade in medlemsavgiften före 20 november 2020 deltog i en utlottning av ett exemplar av 

Ulf Holmbergs bok – Piteå Stad 400 år. Vilket resultat 17 nya medlemmar. Toppen!!!  

Pristagare Gösta Johansson Täby, (från Svensbyn). Grattis. 

Övrigt. 
Styrelsen vill tacka medlemmar och olika främjare av vår verksamhet för det gångna året och hoppas att 

ni fortsätter skicka in bidrag till vårt medlemsblad. 
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Ekonomisk redogörelse 
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Pitebygdens Forskarförening 

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 

Undertecknade av årsmötet valda revisorer har granskat föreningens räkenskaper och lämnar följande 

kommentar: Vi har tagit del av styrelsens protokoll — som visar planering och beslut för föreningen. 

Noterbara inköp och uppkomna utgifter har diskuterats och beslutats vid styrelsens träffar. 

Verksamhetsåret kännetecknas av återhållna inköp 

Erforderliga verifikationer och sammanställningar/utdrag för räkenskapsåret har redovisats för oss. 

Dokumentationen ger ingen anledning till erinringar, utan är korrekt förd och redovisad. Inga 

felaktigheter har konstaterats. Viss underhandskontakt med kassören har skett under granskningsarbetet. 

Coronan har satt spår genom mindre aktiviteter. Märks genom lägre kostnader för arrangemang och 

utflykter, annonsering och lägre kostnader av förbrukningsmaterial. Men även medfört lägre intäkter för 

kursverksamhet, arrangemang och fikaintäkter samt gåvor. 

Lite ny teknisk utrustning har köpts till verksamheten (dator 6896 kr, kamera samt headset för 

konferens över nätet 2018 kr) samt USB-minnen (8870 kr) för den nya produkten Piteborgare. En 

välbehövlig storstädning kostade, men gav fräscha och renstädade lokaler. 

Medlemsintäkterna har i stort sett kunnat hållas enligt budget och antalet medlemmar är för 2020 716 

st. Färdigställandet i november av Piteborgare har medfört att ca 70 försäljningar redan hunnit ske, 

dessutom har både Piteanor och Porträtt i Norr gett försäljningsintäkter. Totalt långt mer än enligt 

budget. De i bokföringen destinerade bidraget från Sparbanken Nord till projektet Piteborgare har genom 

färdigställandet upparbetats. 

En betydande intäkt inbringade avtalet med Arkiv Digital som köpte våra uppgifter om födda, vigda, 

döda från hela Pite älvdal från äldsta tid till 1947 (Piteanor). Att vi dessutom tillförsäkrat oss rätten att 

fortsatt själva kunna sälja Piteanor på USB-minne är en fördel, eftersom produkten innehåller så mycket 

mera än de delar Arkiv Digital köpte. En stor eloge till Kurt Johansson som förde diskussionen med 

Arkiv Digital till ett lyckat avslut. 

Med blygsamma investeringar och stram ekonomisk hushållning kan föreningen visa ett positivt 

resultat även 2020. Försäljningen av vår produkt Piteanor till Arkiv Digital räddade ekonomin. 

Föreningens ekonomiska grundtanke, är att medlemsavgifter och lokaluthyrning ska bekosta alla 

löpande utgifter, medan försäljning ska användas till förnyade inköp till föreningen. Denna grundtanke 

upprätthålls inte riktigt fullt ut avseende löpande drift för 2020, men kompenseras av Arkiv Digitals köp 

av vår produkt Piteanor. 

Medlemsantalet är i stort oförändrat och har stabiliserats jämfört med tidigare. Föreningen har 

attraktionskraft genom intressant föreningstidskrift, egen facebookgrupp, ny hemsida samt goda 

kontakter med studieförbund och Piteå Museum. Många utåtriktade föreningsaktiviteter har — pga 

coronapandemien — tyvärr inte kunnat genomföras. 

 

Med stöd av ovanstående skrivningar föreslås  

att föreningens räkenskaper godkänns, samt 

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Piteå den 7 februari 2020 

 

 

Ulf holmberg  Ulla Persson 
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Förslag till ändring av Pitebygdens Forskarförenings stadgar 

Ändringar skrivna med fet kursiv text 

Antagna 24 januari 1983 och reviderade den 19 april 1988, 23 oktober 1991, 21 maj 2005, 19 mars 2018. 

och Mars 2021  

§ 1 Namn  

Föreningens namn är Pitebygdens Forskarförening  

§ 2 Ändamål  

Föreningens ändamål är att främja och höja intresset för bygde-, person och släktforskning i allmänhet 

och i Pite Älvdal i synnerhet, samt att lokalt arbeta för bättre betingelser för sådan forskning.  

§ 3 Medlemmar  

Föreningens medlemmar utgörs av de som erlägger den vid årsmötet fastställda medlemsavgiften. 

Styrelsen äger dock rätt att pröva nytt eller fortsatt medlemskap. Årsavgiften för nästkommande 

kalenderår fastställs på ordinarie årsmöte.  

• Utträde ur föreningen sker genom anmälan. Medlem anses även ha utträtt ur föreningen om avgift  

inte erlagts senast den 1 juli.  

• Medlem har rätt att utan särskild kostnad använda Pitebygdens Forskarförenings samlingar i 

föreningens lokaler då dessa är öppna för forskning.  

• Medlemmar ska åtnjuta rabatt på avgifter och priser på föreningens tjänster och saluförda 

produkter. Avgifter, priser och rabatter fastställs av styrelsen eller av den styrelsen utser.  

§ 4 Styrelse  

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör, tre ledamöter och 

två suppleanter. Årsmötet väljer ordförande och kassör för två år, dock så att efter första året sker val 

antingen av ordförande/kassör. 

• Styrelsen väljs för en tid av två år, dock så att efter första året sker nyval av två ledamöter och en 

suppleant, samt efter andra året nyval för resterande del av styrelsen och en suppleant. Styrelsen 

utser inom sig vice ordförande, sekreterare. kassör.  

• Funktionärer som inte är styrelseledamöter kan adjungeras till sammanträde. Dessa äger då 

yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt.  

• Styrelsen kan delegera uppgifter inom eller utom sig om den så finner lämpligt. Motion skall 

tillställas styrelsen skriftligt senast åtta veckor före årsmötet. Styrelsen har rätt att yttra sig över 

motionen samt komma med förslag till åtgärd.  

§ 5 Styrelsesammanträden  

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst hälften av styrelsen så påfordrar. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut av val sker enligt §12.  

§ 6 Styrelsens uppgifter  

Styrelsen handlägger föreningens angelägenheter, verkställer dess beslut, omhänderhar penningmedel, 

bereder de ärenden som skall behandlas på föreningens möten samt bevakar föreningens intressen.  

§ 7.Ordförandens uppgifter 

Ordföranden har det övergripande ansvaret, leder styrelsens arbete, utformar med sekreteraren 

förslag till dagordningar, kallar till möten, är föreningens ansikte utåt vid kontakt med myndigheter, 

andra organisationer, massmedia. Är tillsammans med kassören föreningens firmatecknare.  

§ 8 Sekreterarens uppgifter  

Sekreteraren skall föra protokoll vid styrelse- och föreningsmöten. Utformar tillsammans med 

ordförande dagordningar.  

§ 9 Kassörens uppgifter  
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Kassörens skall handha föreningens kassa och räkenskaper samt inkassera medlemsavgifter. 

Föreningens räkenskaper skall omfatta kalenderår och avslutas per den 31 december. Är tillsammans 

med ordföranden föreningens firmatecknare. 

 

§ 10 Årsmöten  

Årsmöte hålles inom första kvartalet. Kallelse och material delges medlemmarna minst 14 dagar före 

mötet via medlemstidningen Ätt & Bygd. Kallelse och material finns även på föreningens hemsida 

och Facebook 

Övriga möten anordnas när styrelsen så finner påkallat, eller när minst 1/3 av medlemmarna så önskar.  

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:  

• Val av ordförande att leda förhandlingarna.  

• Val av sekreterare att föra protokoll.  

• Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.  

• Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande.  

• Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.  

• Föredragning av föreningens ekonomi.  

• Revisorernas utlåtande.  

• Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.  

• Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.   

• Val av styrelseledamöter.  

• Val av ordförande. 

• Val av kassör. 

• Val av två revisorer och revisorssuppleant för innevarande kalenderår.  

• Val av tre ledamöter i valberedning av vilka en utses som sammankallande.  

• Behandling av motioner inkomna minst två månader före årsmötet.  

• Nya styrelsen informerar om verksamheten.  

§ 11 Kallelse till föreningsmöte 

Kallelse till föreningsmöte utfärdas av styrelsen och delges föreningsmedlemmar minst 8 dagar före 

mötet via medlemstidningen Ätt & Bygd och/ eller hemsidan och Facebook. I kallelsen skall lämnas 

uppgift om vid mötet förekommande ärenden.  

§ 12 Beslutsordning  

Vid föreningsmöte och styrelsesammanträde fattas beslut och val med enkel majoritet (undantag från 

denna bestämmelse är de frågor som stadgas i §§ 16 och 17). Varje föreningsmedlem respektive 

styrelsemedlem äger en röst. Beslut förrättas öppet. Val förrättas med slutna sedlar om så begärs. Vid 

omröstning med lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordföranden företräder. Vid val med 

lika röstetal avgör lotten. Rösträtt får vid föreningsmöte inte utövas med fullmakt.  

§ 13 Revision 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisorerna. Till årsmötet skall de 

avge ett utlåtande, som skall innehålla yttrande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

§ 14 Valberedning  

Valberedning skall förbereda förekommande val genom att utarbeta och vid årsmötet presentera 

nomineringsförslag.  

§ 15 Hedersmedlem 

Hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utses på årsmöte eller föreningsmöte. Denna person skall 

inom och utom föreningen i särskilt betydande grad ha uppfyllt föreningens ändamål enligt § 2. 

Hedersmedlem betalar inte årsavgift.  

§ 16 Stadgeändring  
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För ändring av dessa stadgar krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande föreningsmöten 

med minst fjorton dagars mellanrum. Förslaget skall vid båda mötena stödjas med minst två tredjedels 

majoritet av vid möten närvarande medlemmar.  

§ 17 Föreningens Upplösning 

För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande årsmöten. 

Förslaget skall vid båda mötena stödjas med minst tre fjärdedels majoritet av vid möten närvarande 

medlemmar.  I händelse av föreningens upplösning skall dess arkiv och övriga samlingar överlämnas 

till annan förening, institution, offentligt arkiv enligt sista mötets beslut. Eventuellt befintliga medel 

disponeras även enligt sista mötets beslut. 
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Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2021 

 

Namn   Period 

JaanEric Lundqvist Ordf. Omval 1 år 2021 

Margareta Bodin  Kassör     Omval 2 år 2021-2022 

Leif Lidman Ledamot   2020-2021 

Kurt Johansson Ledamot  Nyval 2 år 2021-2022 

Anna-Stina Hedkvist Ledamot   2020-2021 

    
Ann Nilsson Suppl  Nyval 2 år 2021-2022 

Uno Petzäll  Suppl.  2020-2021 

 

Revisorer 2021 

Namn    

Ulf Holmberg Sammank. Omval 2021 

Ulla Persson Ledamot Omval 2021 

Bo Lundman Suppl. Omval 2021 

 

 

Valberedning 2021 

Namn    

Thor Karlsson  Nyval 2021 

Vakant  Nyval 2021 

 


