Norrtälje Släktforskarförening
Box 280, 761 23 NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse för år 2011
Under föreningens 33a verksamhetsår har nedanstående medlemmar tjänstgjort i föreningen
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Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten
Arrangemang under året
Torsdagen den 13 januari

Urban Johansson kåserade och redogjorde för ett personhistoriskt
forskningsprojekt på temat ”Vem tror du att du är?”.
Föreläsningen samlade fler än 50 medlemmar.

Söndagen den 20 mars

Föreningens årsmöte genomfördes i IOGT-lokalen i Norrtälje.
Mötet samlade 20 medlemmar. För underhållningen i samband
med årsmötet svarade Urban Johansson och hans gitarr.

Tisdagen den 3 maj

Ann-Marie Alfredsson och Urban Johansson föreläste under
rubriken ”Stadsarkivet en guldgruva för släktforskare. Vid denna
träff var 36 medlemmar närvarande.

Lördagen den 11 juni

Sockenträff på Marholmen som samlade ca 25 deltagare som fick
en guidad rundtur på Marholmen och fick ta del av dess historia.

Lördagen den 10 september

Arrangerades ett besök hos Genealogiska föreningen i Solna som
visade upp sitt fina bibliotek och informerade om föreningens
verksamhet. Ett 20-tal av våra medlemmar deltog.

Torsdagen den 13 oktober

Visade Björn Bergström hur man kan använda vanliga
kontorsprogram som verktyg i sin släktforskning. Intresset var
stort och samlade 45 medlemmar.

Torsdagen den 17 november

Hans Hanner från Genealogiska föreningen föreläste och
redogjorde för GFs pågående projekt att digitalisera inrikes pass,
en glömd källa för släktforskningen. Vid evenemanget deltog ca
25 medlemmar.

Lördagen den 3 december

Aktivitetsdag på Norrtälje stadsbibliotek. Ett antal av styrelsens
ledamöter demonstrerade släktforskningsverktyg och berättade
om föreningens verksamhet för intresserade. Under dagen kom ett
25-tal personer.
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Sammanlagt under verksamhetsåret har ca 220 medlemmar deltagit i ett eller flera arrangemang.
Övrigt
Förutom ovanstående arrangemang medverkade föreningen också vid Arkivens dag på Stadsarkivet
den 12 november där Urban Johansson vid flera tillfällen under dagen berättade om ”Konsten i
arkiven”. En utställning med gamla fakturor visades, alla med ”konstnärliga” brevhuvud vilka i en
del fall kunde ge en bild av hur det en gång såg ut i Norrtälje. Förutom Urban, medverkade också
Sven-Olof Gahnström och Sven Mohlne som visade släktforskningsprogram för intresserade.
Anbladet
Anbladet har under året utkommit med tre nummer, april, juli och december. Nummer 98 i april
innehöll bl a reportage från årsmötet den 20 mars och en redovisning över bra litteratur om
emigrantforskning signerad Elisabeth Thorsell. En flitig medarbetare, Roland Palmquist, levererade
en förteckning över litteratur om rysshärjningarna i Roslagen samt en berättelse om en Lännabåtsmans korta levnad.
Nummer 99 i juli innehöll reportage från försommarträffen på Marholmen samt några artiklar. Urban
Johansson skrev en redovisning av hur Upplands Släktforskarförenings motion om en
räddningsaktion för by- och gårdsarkiv behandlades vid riksförbundets stämma i augusti. Kjell
Bjever bidrog med en omfattande redogörelse för en Björkösläkt. Jan-Olof Ivarsson/Fredrik Persson
kastade ved på brasan i den brännande frågan om vad som ska få kallas Roslagen och bidrog med en
karta för att reda ut begreppen. Inom parentes kan sägas att debatten om vad som har rätt att kallas
för Roslagen, i mångt och mycket, påminner om en liknande strid i Skåne där området som kallas
Österlen, tycks bli större för varje år.
Årets sista nummer 100, som utkom i december var föreningens jubileumsnummer och trycktes därför
i extra stor upplaga och helt i färg. Detta jubileumsnummer innehöll ett reportage från
släktforskardagarna i Norrköping där Urban Johansson deltog, samt ett reportage från Björn
Bergströms föreläsning om hur man kan använda vanliga Office-program i sin släktforskning. Vidare
en artikel av Willy Menander som berättar om en resa till USA i spåren efter en lite ovanlig emigrant,
en som kom hem igen, dock först på ålderns höst. Roland Palmquist bidrog med ytterligare en artikel
om soldatlivet förr, denna gång om soldaten Olof Danielsson Hjelm i Ockelbo.
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 en ansiktslyftning sedan Björn Bergström påbörjat ett omfattande arbete
med att modernisera layout och bakomliggande kod för att anpassa sidan till en modernare teknik.
I genomsnitt har hemsidan under året haft 1 900 besök per månad. En hög siffra för en liten förening,
men vår presentation av ett stort antal sökbara register bidrar säkert till dess popularitet. Siffrorna
avser unika besökare, d v s en viss dator kan ha besökt sidan flera gånger samma månad, men det
registreras bara som en träff.
Medlemmar
Medlemsantalet har varit stabilt under året. Vid årsskiftet 2011/2012 hade föreningen 336 medlemmar
varav 24 stycken familjemedlemmar.
Ekonomi:
En budgeterad förlust på -5 000 kr, blev istället ett plus på 1 416 kr
Balans- och resultatrapport bifogas.
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Slutord
Norrtälje politikernas övergrepp på Stadsarkivet under 2011 har på många sätt påverkat föreningen
och dess medlemmar på ett negativt sätt. Ledande tjänstemän inom kommunen har med den politiska
ledningens goda minne, kört över kommunfullmäktiges ursprungliga beslut om hur Stadsarkivets
lokaler skulle vara beskaffade och helt enkelt tvingat Stadsarkivet att ge upp sina lokaler till
Energibolaget, detta med svävande och oklara löften om en framtida möjlighet att flytta till större och
mer ändamålsenliga lokaler igen. Nu sitter Stadsarkivets personal nästa i knäet på varandra och
möjligheten att ta emot besök av forskare och allmänhet har starkt begränsats. Det finns nu endast en
trång hörna att erbjuda besökande som vill forska bland handlingarna. Tidigare fanns ett helt rum åt
allmänheten med datorer och läsapparater, där kunde sex eller åtta personer samtidigt uppehålla sig.
Läsapparaterna för mikrofilm får inte plats någonstans och referensbiblioteket är bortplockat
tillsammans med alla mikrofilmer. Inkommande material som ska arkiveras får lagras i korridoren
och arbetsmiljön för personalen är under all kritik.
Detta är utan tvekan en skandal och insändarna i Norrtelje Tidning har under året varit många och
upprörda. Detta till trots tycks ingenting bita på den nuvarande politiska ledningen. Ingen person i
ledande ställning inom kommunen har med ett enda ord orkat bemöta alla dessa upprörda insändare.
Den politiska ledningen tycks vara både blind och döv, man låtsas som det regnar, tittar åt ett annat
håll och hoppas naturligtvis att stormen ska bedarra och att väljarna har kort minne.

Norrtälje släktforskarförening
2012-02-19

_______________________
Urban Johansson
Ordförande

_______________________
Sven Mohlne
Vice ordförande

_______________________
Willy Menander
Sekreterare

_______________________
Birgit Söderman
Klubbmästare

3 (3)

_____________________
Sven-Olof Gahnström
Kassör

