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Verksamhetsberättelse för år 2008
Under föreningens 30e verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten
Arrangemang under året
Söndagen den 24 februari
Föreningens årsmöte genomfördes i IOGT-lokalen i Norrtälje.
Mötet samlade ca 30 medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna bjöd ”två skäggiga gubbar” på visor
till gitarr.
Onsdagen den 26 mars
Curt Lundblad föreläste och visade bilder under temat ”Norrtälje
förr och nu” Arrangemanget samlade ett 50-tal medlemmar.
Tisdagen den 15 april

Anordnades en anbytarträff som samlade ett 20-tal medlemmar.

Lördagen den 31 maj
Sockenträff i Lohärad. Träffen leddes av Gunilla och Guy Jamais
som guidade i kyrkan och sedan vid kaffet i församlingshemmet, höll ett uppskattat föredrag.
Sockenträffen samlade ca 40 medlemmar.
Lördagen den 13 september
Anordnades en bruksresa i Uppland med besök på de gamla
bruken Vällnora och Bennebol. Jan-Olof Ivarsson guidade och berättade brukens historia.
Arrangemanget samlade ca 25 medlemmar.
Torsdagen den 23 oktober
Bilder i släktforskningen var temat för en träff som samlade ett 30tal medlemmar. Willy Menander visade ett bildspel och orienterade deltagarna om konsten att
hantera digitala bilder. (Denna träff följdes senare av en ”workshop” med ca 15 deltagare som fick
hjälp med hantering av bilder i datorn).
Ondag den 26 november
Vid årets sista arrangemang berättade Ann Britt och Björn
Bergström om sitt arbete med att kartlägga Rö socken och om hur de har valt att presentera sina
resultat på en egen hemsida. Ann Britt och Björns föredrag blev mycket uppskattat, men tyvärr
sammanföll dagen för deras föredrag med ett av de värsta snöoväder som förekommit de senaste åren
och det medförde dessvärre att endast 17 medlemmar lyckades ta sig till mötet.
Sammanlagt under verksamhetsåret har ca 230 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangeman.
Anbladet
Anbladet har under året utkommit med tre nummer, mars, juni och december. Nummer 89 i mars
innehöll bl a ett referat från årsmötet och en artikel om Mora by signerad Roland Palmquist. Nummer
90 i juni innehöll referat från föreningens sockenträff i Lohärad. Årets sista nummer 91, som utkom i
december innehöll referat från bruksresan till Vällnora och Bennebol i Uppland, vidare en
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sammanfattning av Ann Britt och Björn Bergströms uppskattade föredrag om sin forskning kring Rö
socken.
Föreningen vill framföra ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med material till
Anbladet under året.
Hemsidan
Antalet besökare på föreningens hemsida var vid årsskiftet uppe i ca 105 500. Hemsidan har under
året fått ett antal nya sökbara register, bl a döda i Norrtälje 1900-1949, ett register över Roslagens byoch gårdsnamn samt ytterligare register från Norrrtälje, Fastena, Frötuna och Vätö.
Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2008/2009 hade föreningen 343 medlemmar
varav 17 stycken familjemedlemmar, vilket innebär en minskning med 3 personer sedan förra året.
Ekonomi: Även i år är resultatet gott, vinsten blev 10 606 kr. Tillsammans med förra årets goda
resultat innebär detta att det ekonomiska läget är bra.
Balans- och resultatrapport bifogas.
Ingen ändring av nuvarande medlemsavgifter ( 150:-/medlem, 75;-(familjemedl) föreslås.
Övrigt
Vid arkivens dag den 8 november representerades föreningen representerades av Sven-Olof
Gahnström och Willy Menander som visade ett bildspel om hur man kan använda bilder i sin
forskning. Jan-Olof Ivarson höll ett anförande och visade bilder från sin senaste bok som behandlar
båtsmän i Häverö och Singö.
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