Verksamhetsberättelse
för Västerås Släktforskarklubb 2000
Styrelse har under året varit:
Sven Olby
Peder Danielsson
Larsowe Roman
Yngve Mathisen

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör

Sten-Ove Sandell
Gunnar Andersson
Gert Alsenmyr

ledamot
suppleant
suppleant

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 386.
Medlemsavgiften var 90 kr. Familjeavgift 120 kr. För medlem under 25 år var avgiften 40 kr.
Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
27 januari. Medlesmöte där vår medlem Bertil Larsson berättade om sin bok ”Särbo eller Kvarbo.
Äldres boende medan tiden går sin gilla gång.”
17 februari. Medlesmöte med Perhåkan Fors som informerade om Släktforskaras hus i Leksand.
Bl.a. fick vi reda på att man höll på att flytta till nya lokaler i Moskogen.
23 mars. Årsmöte, där en ny styrelsemedlem och en redaktionskommitté utsågs. Efter årsmötesförhandlingarna höll bibliotekarie Jan Larsson ett föredrag om västeråsköpmannen Abraham Hülpers.
6 april. Gjorde vi ett studiebesök i Domkapitlets arkiv och i Västerås domkyrka.
26 april. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll.
20 maj. Vårutflykt till Husbyringen i södra Dalarna.
14 september. Biskop Claes-Bertil Ytterberg besökte oss och berättade om vad han gör utöver att hålla
gudstjänster och förrätta prästvigningar.
16 september. Ordnade klubben tillsamman med Sala Släktforskarförening en anbytardag i Västerfärnebo.
25-27 september. Släktforskardagar och Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Linköping.
Sven Olby representerade Västerås Släktforskarklubb vid ordförandekonferensen. Sten-Ove Sandell
deltog i redaktörskonferensen. Peder Danielsson och Sven Olby representerade klubben vid riksmötet,
där bl.a. Ted Rosvall valdes till ny förbundsordförande.
30 september. 19 medlemmar åkte till Släktforskarnas hus i Leksand för att intensivforska i två dygn
I oktober. Hjälpte klubben till vid seniorsurfen (Internet för äldre) på biblioteket.
19 oktober. Göran Rydén från Uppsala berättade om ”Hammarsmedshushållens livsbetingelser” utifrån sin bok.
2 november. Vi visade våra dataregister och demonstrerade de CD-ROM som medlemmarna kan låna för 20
kr/vecka.
16 november. Västerås Bokbindargille demonstrerade hur man kan ”förpacka” sin forskning. En kurs för
medlemmar ordnades efter mötet.
7 december. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll.
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. (20/1, 10/2, 10/4, 29/5, 30/8, 27/9, 25/10, 30/11)
Under året har 2 nummer av medlemsbladet utgivits. (Arosiana). Klubben har också en egen Webbplats.
Klubben har även i år tilldelats 6 000 kr i kulturbidrag av Västerås stad.
Under året har några arbetslösa renskrivit in och utflyttningsböcker för Västerås domkyrkoförsamling.
Styrelsen tackar för det gångna året.
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