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JAKOBSTADSNEJDENS SLÄKT- OCH  BYGDEFORSKARE  r.f.  

 

Verksamhetsberättelse för år 2013 när föreningen verkat i 61 år. 

 

FÖRENINGENS STYRELSE FÖR ÅR 2013  

     

Ordförande      2013 Roy Sjöblom 

Viceordförande     2013 Tommy Olin     

Sekreterare   vald för tiden   2011-2013 Benita Lillsund 

Kassör,  
_____

 // 
_____        

2013-2015  Päivi Kjellman 

Ledamot,  
_____

 // 
_____        

2012-2014 Mary Kapténs 

Ledamotssuppleant, 
_____

 // 
_____        

2013-2015 Alf Blomqvist 

Ledamotssuppleant, 
_____

 // 
_____        

2012-2014 Leif Granqvist 

Ledamotssuppleant, 
_____

 // 
_____        

2011-2013 Bengt Berg 

 

Styrelsemedlemmar i tur att avgå, Benita Lillsund och ledamotssuppleant 

 Bengt Berg. 

 

Verksamhetsgranskare under året har varit Marita Elg och Jan Ehnvall. 

Suppleanter för verksamhetsgranskarna har varit Torolf Björk och Hans Härmälä. 

 

FÖRENINGEN HAR UNDER ÅRET HAFT FÖLJANDE FUNKTIONÄRER   

 

Programkommitté      

Programansvariga och sammankallare   Styrelsen 

 

Datakommitté   Alf Blomqvist 

 

Bibliotekarie    Jan Ehnvall, Margit Jakobsson 

     

Redaktion    Roy Sjöblom, Alf Blomqvist, 

    Bengt Berg 

 

Arkivvårdare    Mary Kapténs 

 

Filmlageransvariga   Håkan Sjö, Kristina Thomén 

    

    

Värdinnor    Mary Kapténs, Anna Högberg 

      

Tidningsreferat   Sekreteraren  

     

Tekniker    Torolf Andersson 

Biträdande tekniker   Pehr Westerbacka 

 

Lagerhållning av Släkt och Bygd  Mary Kapténs, Christel Sandell     

       

Fotografiansvarig   Alf Blomqvist 
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Medlemsantalet i föreningen den 31.12 2013 var 312 personer.  

                

Föreningen har under året fått 2 nya medlemmar. 

Under året har 6 medlemmar avlidit och 2 avgått av annan orsak. 

 

Medlemsavgiften har varit 10 euro och inskrivningsavgiften för ny medlem10 euro, totalt 20 

euro. För medlem som inskrivs efter första november gäller avgiften också för det kommande 

året. 

 

Bidrag för föreningens verksamhet under år 2013 har fåtts av:  

 

- Larsmo kommun                          150,- euro 

- Pedersöre kommun                          300,- euro 

- Strengbergs stiftelse     500,- euro 

- Staden Jakobstad   1.000,- euro 

- Otto Malms fond   3.000,- euro  

   

 

Dessa stöd till föreningens verksamhet noteras med tacksamhet. 

 

Aktiviteter 

 

Föreningen har uppvaktat  Helsingfors släktforskare, Karleby släktforskare 

och Piteå släktforskare som alla firat 40 års jubileum. 

 

Till Karleby den 17 oktober åkte Roy Sjöblom, Bengt Berg, Mary Kapténs 

och Alf Blomqvist. 

 

Till Piteå den 26 oktober åkte Roy Sjöblom, Tommy Olin och Leif Granqvist. 

 

Föreningens tidskrift Släkt och Bygd nr 57 utkom till föreningens julfest  

den 11 december. Många medlemmar hade tacksamt nog bidragit med material. 

 

Scanning och indexering har fortsatt under året. 

 

Att hålla ordning på filmarkivet och biblioteket har också tagit sin beskärda del. 

 

 

Forskningstimmar och utlåning 

 

Under år 2013 forskades i föreningens arkiv 845 timmar. Från föreningens filmlager och 

bibliotek har under året lånats 102 böcker, filmrullar, mantals- och roteringslängder och 

tidningsurklipp. 

 

Kurser och skolning  
 

Dejoureringen i arkivet har fortsatt, under året på torsdagar. Medlemmar som så önskat har av 

längre hunna forskare fått hjälp med att hitta i arkivmaterialet samt annat som berör 

föreningens verksamhet.  
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Styrelsemöten 

 

 

Suppleanterna har kallats till styrelsemötena. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammankommit till 7 protokollförda möten. Vid dessa 

möten har beslutits om inköp och anskaffningar som föreningen gjort under året. 

 

Styrelsen har skött sedvanliga kontakter till bidragsgivare och andra föreningar och förbund 

samt skött om löpande ärenden. Vid förberedande årsmöte har styrelsen uppgjort förslag för 

personval och andra ärenden som föredras vid årsmötet. 

      

Under året har följande månadsmöten hållits: 

 

23 januari  Föredrag hölls av Johan Helander. 

  om tillkomsten av boken Förlåt oss vara skulder,  

  kring Maria Åkerblom rörelsen. 

    

20 februari Föredragshållare Kari-Matti Piilahti från 

 Finlands Släkthistoriska förening. 

 

20  mars Årsmöte. Föredrag hölls av Kristina Lundström-Björk 

 som berättade om våra första barnmorskor. 

 

17  april  Föredragshållare Georg Hannus som berättade om 

  föreningen Jakobstads Åldringsvänner och deras arbete. 

 

18 september      Gäst var  Gun-May Öhman som talade om vikten av att skriva ner 

  vår egen historia så länge vi kommer ihåg och kan berätta. 

 

10 oktober  Tora Barkar berättade om tillkomsten av Boken om Bäckby. 

 

 

23 november  Föredraghållare Viola Enström som berättade om sin rundresa i 

  USA  i släktingarts fotspår. 

 

11 december Julfest. Föredragshållare Max Wester som berättade om sin bok 

  Juck, Vick, Nick och andra personligheter. 

 

 

 I maj  besökte vi tillsammans med Nykarleby släktforskare Vörå och Maxmo. 

 

Samarbete och kontakter med andra släktforskarföreningar och andra närstående organisa-  

tioner har fortsatt i vanlig ordning. Utbytet av publikationer som har etablerats med 

närstående föreningar fortsätter. 

 

 

 

Jakobstad, den  17.2.2014 


