
JAKOBSTADSNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE T.f.

Verksamhetsberättelse ftir år 2017 när ft)reningen verkat i 65 år.

FöRENTNGENS STYRELSE nön Ån zorz

Ordft)rande 2017 Tommy Olin
Viceordlörande 2017 Marlene Byggmästar
Ledamot 2016-2018 Päivi §ellman
Ledamot 2015-2017 Mary Kaptens
Ledamot 2017-2019 Ulla Storbjörk
Ledamotssuppleant 2015-2017 Leif Granqvist
Ledamotssuppleant 2017-2019 Stig-Olof Enkvist
Ledamotssuppleant 2016-2018 Bjame Kull

Styrelseledamöter i tur att avgä är ledamot Mary Kaptens och ledamotssuppleant Leif Granqvist.

Verksamhetsgranskare under året har varit Jan Ehnvall och Majvor Willfors.
Ersättare ftir verksamhetsgranskarna har varit Torolf Björk och Hans Härmälä.

FÖRENINGEN HAR UNDER ÅnTT HAFT FÖLJANDE FUNKTIoNÄnBn
Sekreterare
Kassör
Programansvariga
Bibliotekarie
Redaktion ftr Släkt o Bygd
Arkivvårdare
Filmlageransvariga
Värdinnor
Tidningsref-erat
Tekniker
Biträdande tekniker
Lagerhållning av Släkt o Bygd

Marlene Byggmästar
Päivi Kjellman
Styrelsen
Jan Ehnvall, Margita Jakobsson
Styrelsen
Mary Kapt6ns
Håkan Sjö, Kristina Thomen
Mary Kaptdns, Kerstin Westerlund
Sekreteraren
Stig-Olof Enkvist
Leif Granqvist, Pehr Westerbacka
Mary Kaptens. Päivi Kjellman

Medlemsantalet i föreningen 31.12.2017 var 284 personer.

Föreningen har under året fätt nya 3 medlemmar och 6 har avgått/avlidit. P.g.a. obetalda medlemsavgifter
under flera är har 2 personer borttagits ur medlemsförteckningen.

Bidrag för föreningens verksamhet har under år 2017 fätts av:

Larsmo kommun
Pedersöre kommun

500 €
220 €

Dessa stöd till föreningens verksamhet noteras med tacksamhet.

Aktiviteter

Den årliga vårresan ordnades detta år av Nykarlebynejdens Släkt och Bygdeforskare till byama runt Karleby
I utf;irden deltog 41 personer.

Föreningens tidskrift Släkt och Bygd nr 61 utkom till ltireningens julfest l3 december. Många medlemmar
har tacksamt nog bidragit rned material.



Att hålla ordning på filmarkiv och bibliotek har tagit sin beskärda del. Dessutorn har insamling av
dödsannonser ur tidningar samt även inmatningen digitalt av dessa fortsatt.

Forskningstimmar och utlåning.

Urrder är 2017 forskades i floreningens arkiv sarnmanlagt 275 (är 2016 648) timmar. Från föreningens
filmlager och bibliotek har under året lånats 58 böcker, filmrullar. rnantals- och roteringslängder ocli
tidningsurklipp.

Kurser och skolning

Dejourering i arkivet har fortsatt under året på torsdagar, andra och fiärde veckan i månaden. Medlemmar
och övriga intresserade som så har önskat har av längre hunna forskare fått hjäp med att hitta i arkiv-
materialet samt annat som berör föreningens verksamhet. Föreningens data-ansvariga GLrn-May Öhman har
hållit kurser inom arbis regi i Pedersöre (Släktforska rned intemet och Släktforska vid Vasa Landsarkiv) samt
hållit en föreläsning om hur och i vilka källor vi skall söka för att hitta vår emigrerade släkt i USA.
Gun-May har även på ett floredömligt sätt hållit foreningens hemsida aktuell.

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret har styrelsen sammankommit till 4 protokollförda möten. Suppleanterna har alltid
kal lats ti ll styrelsemöten.

Styrelsen har skött sedvanlisa kontakter till bidragsgivare och andra foreningar och förbund samt skött om
löpande ärenden. Styrelsen har uppgfort förslag till personval och andra ärenden som foredras på årsrnötet.

Under året har följande månadsmöten hållits:

18 januari Jan Kronholm berättade om Fregatten Concordias resa till Batavia 116l-1785

l5 februari Museichef Carola Sundqvist berättade orr hur det var i Jakobstad vid tiden kring Finlands
självständighet l9l 7- 191 8

l5 rnars Årsmöte, Lisbeth Zittraberättade om flydda tider

19 april Björn Sandell berättade om Mikko Schevelew

20 september Föreningen besökte Equity-utställningen i Larsmo bibliotek där Rune Rönnqvist berättade
om utställningen

1 1 oktober Ulf Srnedberg berättade om sin bok "Veteranens minnen - minnen för livet"

15 november Helmer King berättade om "Lillkung af Konos-säto"

13 december Julfest. Bo Kronqvist berättade om jultraditioner förr, Tage Lillrank och Manne Sundqvist
stod fcir musiken

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


