
JAKOBSTADSNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE r.f.

Verksamhetsberättelse för år 2015 när föreningen verkat i 63 år.

FÖRENINGENS STYRELSE FÖR ÅR 2015

Ordförande 2015 Roy Sjöblom
Viceordförande 2015 Tommy Olin
Sekreterare 2015-2016 Marlene Byggmästar
Kassör 2013-2015 Päivi Kjellman
Ledamot 2015-2017 Mary Kaptens
Ledamotssuppleant 2015-2017 Leif Granqvist
Ledamotssuppleant 2014-2016 Stig-Olof Enkvist
Ledamotssuppleant 2015 Bjarne Kull

Styrelseledamöter i tur att avgå är kassör Päivi Kjellman och ledamotssuppleant Bjarne Kull.

Verksamhetsgranskare under året har varit Jan Ehnvall och Ulla Storbjörk.
Ersättare för verksamhetsgranskarna har varit Torolf Björk och Hans Härmälä.

FÖRENINGEN HAR UNDER ÅRET HAFT FÖLJANDE FUNKTIONÄRER

Programansvariga Styrelsen
Data-ansvarig Gun-May Öhman
Bibliotikarie Jan Ehnvall, Margit Jakobsson
Redaktion Släkt och Bygd Roy Sjöblom, Tommy Olin, Bengt Berg, Bjarne Kull
Arkivvårdare Mary Kaptens
Filmlageransvariga Håkan Sjö, Kristina Thomen
Värdinnor Mary Kaptens, Anna Högberg
Tidningsreferat Sekreteraren
Tekniker Stig-Olof Enkvist
Biträdande tekniker Pehr Westerbacka
Lagerhållning av Släkt och Bygd Mary Kaptens, Päivi Kjellman

Medlemsantalet i föreningen 31.12.2015 var 314 personer.

Föreningen har under året fått 7 nya medlemmar och 4 har avgått/avlidit.

Bidrag för föreningens verksamhet har under år 2015 fåtts av:

Svenska Österbottens Kulturfond 2.000 €
Pedersöre kommun    220 €

Dessa stöd till föreningens verksamhet noteras med tacksamhet.

Aktiviteter

Den årliga vårresan som brukar ordnas med Nykarlebynejdens Släkt och Bygdeforskare ordnades detta år av 
Nykarlebyborna. Resan gick  till Migrationscentrets filial för Svenskfinland i Kronoby och till Såka byar. 
Projektledaren Magnus Enlund berättade om centrets verksamhet.  Hans Lindell fungerade som vår lokala 
guide i Såka byar.

Föreningens tidskrift Släkt och Bygd nr 59 utkom till föreningens julfest 16 december. Många medlemmar 
har tacksamt nog bidragit med material.



Scanning och indexering har fortsatt under året. Att hålla ordning på filmarkiv och bibliotek har också tagit 
sin beskärda del. Dessutom har insamling av dödsannonser ur tidningar samt även inmatningen digitalt av 
dessa fortsatt.

Forskningstimmar och utlåning.

Under år 2015 forskades i föreningens arkiv sammanlagt 465 timmar. Från föreningens filmlager och 
bibliotek har under året lånats 99 böcker, filmrullar, mantals- och roteringslängder och tidningsurklipp.

Kurser och skolning

Dejourering i arkivet har fortsatt under året på torsdagar, andra och fjärde veckan i månaden. Medlemmar 
och övriga intresserade som så har önskat har av längre hunna forskare fått hjäp med att hitta i 
arkivmaterialet samt annat som berör föreningens verksamhet.

Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har styrelsen sammankommit till 5 protokollförda möten. Suppleanterna har alltid 
kallats till styrelsemöten.

Styrelsen har skött sedvanliga kontakter till bidragsgivare och andra föreningar och förbund samt skött om 
löpande ärenden.  Styrelsen har uppgjort förslag till personval och andra ärenden som föredras på årsmötet.

Under året har följande månadsmöten hållits:

14 januari Tommy Olin berättade om Pedersörenejdens ”brandstod” (försäkringsförening).

11 februari Pelle Lillqvist berättade om Janne Lillqvists ångbåtsresa till Stockholm 1882.

11 mars Årsmöte. Efter mötet berättade K-G Olin om sin nya bok ”Spionkriget”.

8 april Håkan Vikström funderade kring bygdens medeltida historia.

14 oktober Museichef Guy Björklund berättade om utgrävningarna vid torget.

11 november Leif Grankulla berättade om hur han hittade sina släktingar i Amerika och hur de 
återförenades efter 118 år.

16 december Julfest. Jan Ehnvall berättade om stadens arkiv.

Samarbete och kontakter med andra släktforskarföreningar och andra närstående organisationer har 
forttsatt i vanlig ordning liksom utbyte av publikationer.


