
JAKOBSTADSNEJDENS SLÄKT- OCH  BYGDEFORSKARE  r.f. 

Verksamhetsberättelse för år 2014 när föreningen verkat i 62 år.

FÖRENINGENS STYRELSE FÖR ÅR 2014 
    

Ordförande   2014 Roy Sjöblom
Viceordförande   2014 Tommy Olin    
Sekreterare vald för tiden  2014-2016 Benita Lillsund
Kassör, _____ // _____      2013-2015 Päivi Kjellman
Ledamot, _____ // _____      2012-2014 Mary Kapténs
Ledamotssuppleant, _____ // _____      2013-2015 Alf Blomqvist
Ledamotssuppleant, _____ // _____      2012-2014 Leif Granqvist
Ledamotssuppleant, _____ // _____      2014-2016 Stig-Olof Enqvist

Styrelsemedlemmar i tur att avgå, ledamot Mary Kapténs och ledamotssuppleant
Leif Granqvist.

Verksamhetsgranskare under året har varit Jan Ehnvall och Ulla Storbjörk.
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 Alf Blomqvist, Bengt Berg,
Tommy Olin, Marlene Byggmästar

Arkivvårdare Mary Kapténs

Filmlageransvariga Håkan Sjö, Kristina Thomén

Värdinnor Mary Kapténs, Anna Högberg

Tidningsreferat Sekreteraren

Tekniker Alf Blomqvist
Biträdande tekniker Pehr Westerbacka

Lagerhållning av Släkt och Bygd Mary Kapténs, Päivi Kjellman   

Fotografiansvarig Alf Blomqvist
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Medlemsantalet i föreningen den 31.12 2014 var 311 personer. 
              

Föreningen har under året fått 1 ny medlem.

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 2014 har fåtts av: 

- Larsmo kommun                         150,- euro
- Pedersöre kommun                         220,- euro
- Strengbergs fond 1.000,- euro
- Svenska Österbottens kulturfond 1.500,- euro

Dessa stöd till föreningens verksamhet noteras med tacksamhet.

Aktiviteter

Till Släkt- och bygdeforskarmässan Våra rötter den 22.3.2014 i Korsholm
åkte Roy Sjöblom, Stig-Olof Enkvist, Leif Granqvist, Mary Kapténs, Gun-May Öman,
Marlene Byggmästar och Hilkka Björklund. Vidare uppvaktades  Vasanejdens släktforskare 
med anledning av deras 30 år och Vasa Släkt – och bygdeforskare 50 år. Föreningarna
är numera sammanslagna.

Den 22 maj besökte Vasanejdens släktforskare Jakobstad. De såg utställningen 1714
genom eld och vatten. Roy Sjöblom hade ordnat en guidad rundtur med buss i staden
och kaffe med tilltugg vid Villa Sveden.

Den 9 augusti deltog föreningen i en dagsutfärd till Storkyro som hade ordnats av Larsmo
Hembygdsförening för att uppmärksamma 300-årsminnet av slaget vid Napo.

Föreningens tidskrift Släkt och Bygd nr 58 utkom till föreningens julfest 
den 10 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 2014 forskades i  föreningens arkiv 451 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,  andra  och  fjärde  veckan.
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 6 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:

15 januari Månadsmötet 15.1 hölls vid Larsmo Lokalhistoriska
arkiv. Gösta Karlsson berättade om föreningens historia,
vidare höll Karl-Johan Fagerudd och Gun-May Öhman
föredrag om Larsmos historia

 
19 februari Månadsmötet hölls vid Tobaksmagasinet där Guy Björklund

guidade oss genom utställningen ”1714 genom eld och vatten”.

26  mars Årsmöte. Efter mötet berättade Tommy Olin om företagarut-
vandringen från Purmo.

23  april Föredragshållare Gunda Öman som berättade om den forskning
som gjorts om byn Lepplax samt om boken om Lepplax.

24 september    I september hålls månadsträffen vid Österbottens Tidning
där Margareta Björklund och Joachim Othman höll en
demonstration om ÖT:s historiska arkiv.

15 oktober Lars Kronqvist  informerade  om mormonernas
slätforskning och Family Search.

12 november Johanna Bonäs berättade om svensk österbottningar och
Lapporörelsen.

10 december Julfest. Roy Sjöblom visade gamla bilder från Jakobstad.

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  19.2.2015
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