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Verksamhetsberättelse för år 2012
Under föreningens 34e verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Suppleant
Suppleant

Urban Johansson
Sven Mohlne
Sven-Olof Gahnström
Willy Menander
Birgit Söderman
Ann-Marie Alfredsson
Bo Schylander

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Redaktör och ansvarig
utgivare av Anbladet
Redaktör för hemsidan
Valberedning

Bengt Gunnarsson
Olle Olsson
Åke Eriksson
Urban Johansson
Björn Bergström
Thomas Malmström, Eva-Lisa Eriksson

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten
Arrangemang under året
Söndagen den 19 februari

Årsmöte i IOGT-lokalen. Årsmötet samlade 25 medlemmar. Efter
årsmötet underhöll Eva Lindahl med egna visor till gitarr.

Lördagen den 24 mars

Föreningen genomförde i samarbete med bibliotekens vänner, ett
besök på Krigsarkivet i Stockholm. Från vår förening deltog tio
medlemmar.

Torsdagen den 29 mars

I samarbete med Medborgarskolan genomfördes ett öppet hus i
Sparbankens lokaler. Evenemanget samlade under dagen ett 50-tal
personer varav ett 30-tal också deltog i ett seminarium där Urban
föreläste om personhistorisk forskning.

Torsdagen den 19 april

Medlemsträff med föredrag av Lars Nylén som berättade om
sjöfarten i Roslagen. Endast 24 medlemmar deltog i mötet.

Lördagen den 19 maj

Försommarträff. Denna gång gick färden till Täby där 25
medlemmar från vår förening fick en guidad tur i Täby kyrka med
alla dess målningar av Albetus Pictor. Vi fick också besöka
Jarlabankes gravfält där årets utgrävningar var i full gång. Dagen
avslutades med ett besök på Täby hembygdsförenings museum i
Rönninge by.

Söndagen den 2 september

Höstupptakt i Västernäs skola på Väddö. Carina Bäckström och
Arne Johansson berättade om Väddöbygdens utveckling från
bronsåldern till nutid. Dagen bjöd också på fin underhållning med
(h)allsång under ledning av Väddöbygdens grand old Lady, Inga
Gustafsson.

Torsdagen den 11 oktober

Bengt Stegemo föreläste om sjukdomar för och nu. Kvällen
samlade ca 30 medlemmar.
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Torsdagen den 22 november

Mingelträff med flera inslag bl a berättade Ann Britt Bergström
om A. Molen som under många år var redaktör för den almanacka
som gavs ut av Vetenskapsakademin. Evenemanget samlade ca 30
medlemmar.

Sammanlagt under verksamhetsåret har ca 200 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.
Övrigt
Förutom ovanstående arrangemang medverkade föreningen också vid Arkivens dag på Stadsarkivet
den 10 november. Under året har Urban föreläst om att släktforska i Finland, detta på tre platser i
kommunen, Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Willy har föreläst om släktforskning i Begshamra
bygdegård. Björn har föreläst om släktforskning på Blidö hembygdsförening vilket resulterat i en
släktforskarkurs som ska starta under 2013.
Anbladet
Anbladet har under året utkommit med tre nummer, mars, juni och oktober. Nummer 101 i mars
innehöll bl a reportage från årsmötet den 19 februari och en längre artikel av Björn Hagelin om en
släkt med anknytning till ett flertal öar i norra delen av skärgården. Roland Palmquist medverkade
med första delen av en redogörelse över angrepp av varg i Gästrikland under 1800-talet.
Nummer 102 i juni innehöll reportage från försommarträffen i Täby samt referat från Lars Nyléns
föredrag om sjöfart i Roslagen. Vidare bidrog Roland Palmquist med fortsättningen på historien om
när vargen tog små barn i Gästrikland. Detta nummer innehöll också en artikel av Urban Johansson
om hembygdsmuseet i Överlöpe by.
Årets sista nummer 103, som utkom i oktober innehöll bl a ett referat från höstupptakten i Västernäs
skola på Väddö. Vidare ett referat av Bengt Stegemos föredrag om sjukdomsnamn i gamla tider, samt
en artikel om Karlsro båtvarv i Rosättra signerad Sven-Olof Gahnström och Urban Johansson..
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 vidareutvecklats och webmaster Björn Bergström har lagt ner ett omfattande
arbete på att fortsätta moderniseringen. En ny forskarförteckning har kommit till och växer hela tiden.
Ett projekt med att på hemsidan publicera samtliga nummer av Anbladet har inletts och kommer
förhoppningsvis att vara klart under kommande verksamhetsår.
I genomsnitt har hemsidan under året haft 900 besök per månad..
Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2012/2013 hade föreningen 330 medlemmar
varav 22 stycken familjemedlemmar.
Ekonomi:
Föreningen hade budgeterat en förlust på 15 000 kr. Resultatet blev -15 210 kr, nästan på kronan rätt.
Balans- och resultatrapport bifogas.
Slutord
Som framgår har föreningens medlemsantal under året minskat något, men är i stort sett stabilt. En
målsättning för framtiden måste vara att värva fler medlemmar och detta kan bl a göras genom att vår
förening gör sig synlig i samhället genom att vi medverkar vid andra närstående föreningars
sammankomster. Vi har därför under året skickat ut förslag om samarbete till samtliga hembygds- och
bygdegårdsföreningar inom vårt upptagningsområde. Avsikten är att kunna genomföra fler
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sammankomster och arrangemang tillsammans med andra föreningar för att med detta kunna erbjuda
våra medlemmar ett breddat utbud av föredrag och/eller studiebesök, samtidigt kan vi visa upp vår
förening och berätta om släktforskningen.
Styrelsen vill med detta tacka för det gångna året.

Norrtälje släktforskarförening
2013-02-24

_______________________
Urban Johansson
Ordförande

_______________________
Sven Mohlne
Vice ordförande

_______________________
Willy Menander
Sekreterare

_______________________
Birgit Söderman
Klubbmästare
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_____________________
Sven-Olof Gahnström
Kassör

