Norrtälje Släktforskarförening
Box 280, 761 23 NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse för år 2015
Under föreningens 36e verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot
Revisor
Revisor
Redaktör och ansvarig
utgivare av Anbladet
Redaktör för hemsidan
Valberedning

Urban Johansson
Sven-Olof Gahnström
Willy Menander
Birgit Söderman
Ann-Marie Alfredsson
Thomas Malmström
Olle Olsson
Bo Schylander
Urban Johansson
Björn Bergström
Hans Callersjö och Allan Fahlström

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten
Arrangemang under året
Söndagen den 22 februari

Årsmöte i IOGT-lokalen. Årsmötet samlade 21 medlemmar. Efter
årsmötet visade Curt Lundblad ett bildspel med mycket Norrtälje
nostalgi.

Onsdagen den 4 mars

Medlemsträff i stadsarkivet där journalisten och författaren Petter
Inedahl höll ett föredrag om skrock och skrymt i Norrtälje
kommun. Mötet samlade 35 medlemmar.

Tisdagen den 28 april

Medlemsträff med Urban Johansson som föreläste om hur man på
bästa sätt tar hand om och förvarar sitt släktarkiv. Uppenbart ett
välkommet inslag i föreningens verksamhet som samlade mer än
50 medlemmar som fick trängas i stadsarkivets lokaler.

Lördagen den30 maj

Försommarträff. Denna gång gästade vi Rö hembygdsförening i
församlingshemmet i Rö där föreningens ordförande Björn
Bergström tog emot oss och berättade om hembygdsföreningens
verksamhet. Vi fick också tillfälle att besöka kyrkan och höra om
dess historia. Ett tjugotal medlemmar från vår förening deltog.

Tisdagen den 15 september

Anordnades mingelträff i stadsarkivet. Sven-Olof Gahnström
berättade underhållande om personer han stött på i sin forskning,
bl a om en viss herr Detlov och hans vidlyftiga affärer under slutet
av 1800-talet. Mingelträffen samlade 35 medlemmar.

Måndagen den 23 november

Samlades 46 personer i IOGT-lokalen i Norrtälje för att lyssna till
journalisten och författaren John Chrispinsson som höll ett
föredrag med rubriken "Den glömda historien" d v s åren av
svensk stormaktstid då Finland och stora delar av Balticum och
delar av norra Tyskland var en del av det svenska riket.

Onsdagen den 13 januari 2016

Anordnades en dialogafton i IOGT-lokalen. Tyvärr blev kvällens
gäst Pelle Signal Johansson sjuk och kunde inte bjuda på "Skivor
till kaffet" vilket var den ursprungliga planen. Det visade sig
också bli en dag med snökaos, trafiksvårigheter och inställd
kollektivtrafik, men trots detta samlades 14 medlemmar.
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Under hösten har också en studiegrupp på sex personer samlats vid tre olika tillfällen för att lära sig
förteckna personarkiv och hur man bevarar gamla bilder och handlingar. Denna studiegrupp tillkom
efter önskemål från ett antal medlemmar efter Urban Johanssons föredrag om arkivförteckning den 28
april.
Sammanlagt under verksamhetsåret har ca 230 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.

Övrigt
Arkivens dag. Förutom ovanstående arrangemang medverkade föreningen också vid Arkivens dag på
Stadsarkivet den 12 november.
Jourhavande släktforskare. Föreningen har under året gett nybörjare information om släktforskning
onsdagar mellan kl 10 -12 på Norrtälje Stadsarkiv. Vid elva tillfällen har jourhavande hjälpt
sammanlagt 21 besökare att komma igång med sin forskning. Jourhavande har under året varit Urban
Johansson och Ann-Marie Alfredsson.
Anbladet
Anbladet har utkommit med tre nummer, mars, juni och november. Nummer 110 i mars innehöll bl a
två artiklar av Roland Pamquist. Den ena artikeln om regler rörande Väddö kanal där man i en
gammal kungörelse kunde läsa om stort och smått vad gällde trafik i och omkring kanalen. Roland
berättade i den andra artikeln om flyktingar i Roslagens byar under de krigiska åren under 1700-talet.
I detta nummer fanns också ett reportage från årsmötet den 22 februari 2015.
Nummer 111 i juni innehöll bl a ett reportage från Petter Inedahls spännande föredrag om spöken,
gastar och oförklarliga ting som tilldragit sig i Roslagen med omnejd. Vidare första delen av Jan-Olof
Liljeroos berättelse om ett köpmanshus i Roslagen samt en artikel signerad Roland Palmquist om
slutskedet av det stora nordiska kriget när ryssarna brände Norrtälje.
Årets sista nummer 112, som utkom i november innehöll bl a reportage från föreningens
försommarutflykt till Rö och ett reportage från släktforskardagarna i Nyköping. Vidare avslutningen
på Jan-Olof Liljeroos berättelse om ett köpmanshus i Roslagen.
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 fortsatt att utvecklats och webbmaster Björn Bergström har lagt ner ett
omfattande arbete. Forskarförteckningen innehåller 55 forskare.
I genomsnitt har hemsidan under året haft över 400 besök per månad och i genomsnitt har ca 1200
sidor laddats ner varje månad.
Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2015/2016 hade föreningen 316 medlemmar
varav 27 stycken familjemedlemmar.
Ekonomi:
Föreningen hade budgeterat en förlust på 4 050 kronor. Resultatet blev en förlust med 4 458 kronor.
En ganska god överensstämmelse mot vår beräknade budget och det måste ses som positivt, dock
måste utvecklingen vändas under kommande år eftersom föreningens ekonomi annars kommer att
urholkas på sikt.
Balans- och resultatrapport bifogas.
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Slutord
Som framgår är föreningens medlemsantal i stort sett oförändrat. 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.
Vår målsättning inför kommande verksamhetsår blir främst att ta nya tag för att försöka öka intresset
för släktforskning och att få fler människor att ta steget in och bli medlemmar i vår förening. Detta är
ett uppdrag för alla medlemmar, att sprida kunskap om vår verksamhet och våra arrangemang och
väcka intresset för medlemskap bland vänner och bekanta i vår omgivning.
Styrelsen vill med detta tacka för det gångna året.

Norrtälje släktforskarförening
2016-02-21

_______________________
Urban Johansson
Ordförande

_______________________
Willy Menander
Sekreterare

_____________________
Sven-Olof Gahnström
Kassör

_______________________
Ann-Marie Alfredsson
Ledamot

_______________________
Birgit Söderman
Klubbmästare

_______________________
Thomas Malmström
Ledamot
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