Norrtälje Släktforskarförening
Box 280, 761 23 NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse för år 2010
Under föreningens 32a 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 21 februari

Föreningens årsmöte genomfördes i IOGT-lokalen i Norrtälje.
Mötet samlade ca 30 medlemmar.

Torsdagen den 25 mars

Sven Mohlne föreläste på temat ”brevväxling med Vilhelm
Moberg under andra världskriget”. Kopior av denna skriftväxling
finns att tillgå på Stadsarkivet.

Lördagen den 5 juni

Sockenträff i Frötuna som samlade ca 25 deltagare Ann-Marie och
Urban berättade om gårdarna Björnö och om Mellingeholm.
Prästen Anders Björklund förevisade den nya församlingsgården.

Tisdagen den 14 september

Elisabeth Thorsell visade bilder och berättade om
emigrantforskning. Ett uppskattat evenemang som samlade ett 40tal medlemmar

Lördagen den 2 oktober

Föreningen anordnade ett studiebesök på Gustafsbergs
porslinsmuseum. Tyvärr var intresset lågt och samlade endast tio
medlemmar.

Onsdagen den 14 oktober

Urban Johansson föreläste om sjömän och sjömanshus i Sverige
och i Roslagens och dess närområde. Trettio medlemmar kom till
träffen.

Lördagen den 11 december

Aktivitetsdag på Norrtälje stadsbibliotek. Ett antal av styrelsens
ledamöter demonstrerade släktforskningsverktyg och berättade
om föreningens verksamhet för intresserade. Under lördagen
värvades ett antal nya medlemmar.

Torsdagen den 13 januari (2011)

Urban Johansson redovisade ett personhistoriskt forskningsprojekt under rubriken ”Vem tror du att du är”. Detta
verksamhetsårets sista arrangemang samlade över 50 medlemmar.

Sammanlagt under verksamhetsåret har ca 200 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.
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Anbladet
Anbladet har under året utkommit med tre nummer, mars, juni och december. Nummer 95 i mars
innehöll bl a samt reportage från årsmötet den 21 februari. Vidare en spännande historia om ond bråd
död i Häverö socken från Jan-Olof Ivarssons penna och ett sammandrag av Bo Schylanders föredrag
om frikyrkorörelsen i Roslagen och omkringliggande socknar.
Nummer 96 i juni innehöll reportage från sockenträffen i Frötuna och tre intressanta artiklar. En
artikel av framlidne medlemmen Per-Ove Unevik om skolorna i Norrtälje kommun och en
redovisning om en tvist i Nenninge by med rötter i storskiftet 1770 signerad Sven-Olof Gahnström
samt en artikel om pestens härjningar under 1700-talet signerad Roland Palmquist.
Årets sista nummer 97, som utkom i december innehöll ett reportage från släktforskardagarna i
Örebro där Ann-Marie Alfredsson och Urban Johansson deltog. Vidare referat från Elisabeth Thorsells
föredrag om emigrantforskning och från besöket på Gustafsbergs porslinsmuseum och två intressanta
artiklar, Rysshärjningarna 1719 av Roland Palmquist samt Birgit Södermans artikel om Sundskär.
Föreningen vill framföra ett varmt tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med material till
Anbladet under året.
Hemsidan
Hemsidan har under året fått ett antal nya sökbara register och en del utseendemässiga förändringar. I
genomsnitt har hemsidan under året haft ca 2 100 besök per månad. En hög siffra för en liten förening,
men vår presentation av ett stort antal sökbara register bidrar säkert till dess popularitet. Naturligtvis
kan ett betydande antal besökare vara samma person, statistikräknaren hanterar inte enskilda träffar.
Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen 328 medlemmar
varav 24 stycken familjemedlemmar.
Ekonomi: En budgeterad förlust på -3300 kr, samt ett extra beslut att bekosta digitalisering av
intervjuer av ”kommunkändisar”, gav en förlust på c:a 10000 kr. Denna förlust kompenseras mer än
väl av tidigare vinster.
Balans- och resultatrapport bifogas.
Övrigt
Vid arkivens dag den13 november medverkade Urban Johansson, Ann-Marie Alfredsson och Sven
Mohlne från släktforskarföreningen och svarade på frågor om släktforskning. Arkivens dag samlade
under dagen ca 70 personer som lyssnade på Urbans föredrag.
En ny medlemsvärvarbroschyr har tagits fram under året. Tyvärr insmög sig ett fel beträffande avgift
för familjemedlemskap vilket medför att årsmötet måste ta ställning till detta.
Norrtälje släktforskarförening
2011-03-20
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