Norrtälje Släktforskarförening
Box 280, 761 23 NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse för år 2013
Under föreningens 35e 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
Tisdagen den 19 februari

Föreningen genomförde i samarbete med Medborgarskolan ett
arrangemang på Biblioteket i Norrtälje där Elisabeth Reutersvärd
föreläste om sin bok Fader okänd. Föreläsningen drog en stor
publik, över 70 personer.

Söndagen den 24 februari

Årsmöte i IOGT-lokalen. Årsmötet samlade 27 medlemmar. Efter
årsmötet underhöll Urban Johansson, Annika Ivarsson och Willy
Menander med visor till gitarr.

Torsdagen den 18 april

Rolf Ahlinder, från föreningen DIS föreläste om
släktforskningsprogrammet DISGEN och visade de senaste
nyheterna i programmet, bl a hur man numera kan koppla ihop
sina släktdata med kartbilder. Mötet samlade 35 medlemmar.

Tisdagen den 7 maj

Medlemsträff med föredrag av dr Magnus Linnarsson som med
utgångspunkt från sin avhandling Postgång på växlande villkor,
föreläste om det svenska postverkets historia. Till denna träff hade
även medlemmar från Norrtälje frimärksklubb inbjudits. Från vår
förening deltog 34 medlemmar.

Torsdagen den 6 juni

Försommarträff. Denna gång gick färden till Överlöpe. 30
medlemmar från vår förening fick en guidad tur i Överlöpe
gårdsmuseum där Torild och Marianne Eriksson visade
samlingarna och berättade om gårdens historia.

Onsdagen den 11 september

Föreläste författarna till boken Karolinen som aldrig gav upp, Jakob
Jakobsson och Anna Guttorp och lät oss ta del av ett fängslande
livsöde från stormaktstidens slutskede där en enda man, offrade
allt han ägde för att hjälpa den svenska flottan och armen med
underhåll under det stora nordiska kriget .
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Onsdagen den 16 oktober

Ballongflygaren Pelle Signal Johansson från Bergshamra höll ett
föredrag om August Andrées försök att nå nordpolen med en
vätgasballong. Kvällen samlade 25 medlemmar.

Onsdagen den 20 november

I samarbete med Medborgarskolan genomfördes en föreläsning på
biblioteket med Anna-Lena Hultman som berättade om
emigrantforskning. Evenemanget samlade 28 medlemmar.

Torsdagen den 28 november

Mingelträff med två inslag, Birgit Söderman berättade om sin
forskning och framhöll speciellt vikten av att ta tillvara kunskap
och berättelser från den äldre generationen. Jan Faith Ell berättade
om ett nytt sätt att nå djupare kunskap om sin härkomst,
nämligen genom DNA-tester. Evenemanget samlade 30
medlemmar.

Sammanlagt under verksamhetsåret har minst 250 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.
Övrigt
Arkivens dag. Förutom ovanstående arrangemang medverkade föreningen också vid Arkivens dag på
Stadsarkivet den 9 november.
Jourhavande släktforskare. Föreningen har under året gett nybörjare information onsdagar mellan kl
10 -12 på Norrtälje Stadsarkiv. Ett trettiotal personer har under året tagit tillfället i akt för att få hjälp
att komma igång med sin forskning. "Jourhavande" har under året varit Urban Johansson och SvenOlof Gahnström.
Anbladet
Anbladet har under året utkommit med tre nummer, mars, juni och december. Nummer 104 i mars
innehöll bl a reportage från årsmötet den 24 februari och en artikel av Birgit Söderman om de
arkeologiska utgrävningar som pågår i samband med byggandet av Västra vägen i Norrtälje. Roland
Palmquist medverkade med en redovisning av en känd Bergshamraprofil, Harry i Backen, d v s Harry
Johansson i Backebo som blev 101 år gammal.
Nummer 105 i juni innehöll reportage från vårt samarbete med Medborgarskolan och den föreläsning
om hur man söker en okänd fader som Elisabeth Reuterswärd höll på biblioteket i Norrtälje. Vidare
bidrog Roland Palmquist med berättelsen om den gamle Norrtäljeborgmästaren Nils Pedersson
Humbla som under sin korta tid som borgmästare i Norrtälje lyckades ställa till det för både sig själv
och andra. Roland Palmquist bidrog också med en kortare artikel om Häveröprästen magister Eric
Hageman.
Årets sista nummer 106, som utkom i december innehöll bl a ett referat från släktforskardagarna i
Köping 2013 med ett samandrag av historikern Dick Harrissons föredrag om Bergslagen och dess
betydelse för landet. Roland Palmquist bidrog med en artikel om tegelbruket vid Mörtsunda i Länna
socken och dess ägare genom tiderna.
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 webbmaster Björn Bergström har lagt ner ett
omfattande arbete på att fortsätta moderniseringen. En ny forskarförteckning har kommit till och
växer hela tiden.
I genomsnitt har hemsidan under året haft ca 800 besök per månad och i genomsnitt har 2400 sidor
laddats ner varje månad.

2 (3)

Norrtälje Släktforskarförening
Box 280, 761 23 NORRTÄLJE

Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2013/2014 hade föreningen 329 medlemmar
varav 26 stycken familjemedlemmar.
Ekonomi:
Föreningen hade budgeterat en förlust på -8 450 kr. Resultatet blev -15 758 kr. Den ökade förlusten
beror främst på minskade ränteintäkter, ökade kostnader för porto och tryckning av Anbladet samt att
vi har tappat en del medlemmar. Föreningens ekonomi är dock fortfarande god.
Balans- och resultatrapport bifogas.
Slutord
Som framgår har föreningens medlemsantal under året minskat något, men är fortfarande stabilt. Vår
förhoppning att kunna öka antalet medlemmar har inte gått i uppfyllelse trots att vi under
verksamhetsåret fått en hel del nya medlemmar så har avgången varit i stort sett på samma nivå. Trots
missräkningen med att öka medlemsantalet har styrelsen inte sänkt ambitionsnivån vad gäller
föreningens mötesverksamhet och vi har under året kunnat bjuda på flera intressanta externa
medverkanden som utökat våra kunskaper och väckt intresse för vidare forskning.
Styrelsen vill med detta tacka för det gångna året.

Norrtälje släktforskarförening
2014-02-23

_______________________
Urban Johansson
Ordförande

_______________________
Sven Mohlne
Vice ordförande

_______________________
Willy Menander
Sekreterare

_______________________
Birgit Söderman
Klubbmästare
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_____________________
Sven-Olof Gahnström
Kassör

