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Verksamhetsberättelse för år 2009
Under föreningens 31e verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten
Arrangemang under året
Söndagen den 22 februari

Föreningens årsmöte genomfördes i IOGT-lokalen i Norrtälje.
Mötet samlade ca 30 medlemmar. Efter årsmötesförhandlingarna
höll mynthandlare Leif Larsson ett föredrag och berättade om sin
bok om Norrtälje

Torsdagen den 2april

Mingelträff. Sven-Olof Gahnström visade i ord och bilder hur man
kan hantera kartor att använda i släktforskningen. Urban
Johansson höll en introduktion för nybörjare.

Måndagen den 20 april

Besök på Riksarkivet i Arninge där vi fick en visning av arkivets
stora samling av kartmaterial.

Lördagen den 6 juni

Utflykt till Arholma med guidad visning av den numera nedlagda
försvarsanläggningen

Onsdagen den 16 september

Willy Menander höll ett föredrag om mormonerna i Utah.

Onsdagen den 7 oktober

Kåseri kring radiominnen med Birger Eriksson

Lördagen den 24 oktober

Besök på Upplandsmuseet och utställningen om Albertus Pictor

Bo Schylander höll ett föredrag om frikyrkorörelsen i Roslagen
och Norrtälje kommun
Sammanlagt under verksamhetsåret har ca 250 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.
Onsdagen den 13 januari (2010)

Anbladet
Anbladet har under året utkommit med tre nummer, mars, juni och december. Nummer 92 i mars
innehöll bl a en artikel om forna tiders vargskräck och om vargens härjningar i Roslagen. Vidare en
notis om hur gamla gravstenar hanteras på våra kyrkogårdar samt reportage från årsmötet den 22
februari. Nummer 93 i juni innehöll referat från föreningens utflykt till Arholma på nationaldagen och
en vägledning om hur man hämtar hem och bearbetar historiska kartor som man som privatperson
kan ladda ner till sin dator från Lantmäteriet. Årets sista nummer 94, som utkom i december innehöll
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referat från Willy Menanders föredrag om mormonkyrkan i Utah samt ett referat från Birger Erikssons
kåserande kring radiominnen och föreningens besök på Upplandsmuseet. Vidare en fortsättning på
föregående nummers handledning om karthantering.
Föreningen vill framföra ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med material till
Anbladet under året.
Hemsidan
Det totala antalet besökare på föreningens hemsida från start var vid årsskiftet uppe i ca 119 300.
Hemsidan har under året fått ett antal nya sökbara register och en del utseendemässiga förändringar.
Under året har hemsidan också flyttats till en ny server och föreningen har registrerat en ny egen
domän, www.norrtelje-sff.se. I genomsnitt har hemsidan under året haft ca 730 besök per månad
Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2009/2010 hade föreningen 343 medlemmar
varav 26 stycken familjemedlemmar.
Ekonomi: Även om föreningens resultat för verksamhetsåret är en förlust på 2 830 kr är vår
ekonomiska status god. Orsaken till årets förlust är främst att föreningens avgift till
Släktforskarförbundet har ökat samt att ränteläget under 2009 varit sådant att våra tidigare
ränteinkomster på föreningens kapital, nästan helt försvunnit.
Balans- och resultatrapport bifogas.
Övrigt
Vid arkivens dag den14 november medverkade Sven-Olof Gahnström från släktforskarföreningen och
svarade på frågor om släktforskning. Sven-Olof visade också bilder på hur man kan använda äldre
kartmaterial i sin forskning. Arkivens dag samlade ca 70 personer under dagen.
Norrtälje släktforskarförening
2010-02-21
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