Verksamhetsberättelse
för Västerås Släktforskarklubb 2001
Styrelse har under året varit:
Sven Olby
Peder Danielsson
Larsowe Roman
Gunnar Andersson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör

Sten-Ove Sandell
Nils Selldén
Gert Alsenmyr

ledamot
suppleant
suppleant

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 403.
Medlemsavgiften var 100 kr. Familjeavgift 130 kr. För medlem under 25 år var avgiften 20 kr.
Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
14 februari. Medlesmöte med Lillemor Nordmark som informerade om Skattemyndigheten och vad de kan
erbjuda oss släktforskare.
Sedan berättade Karl Gustav Grön om ”En bruksfamiljs öden” utifrån sina farföräldrar.
26 mars. Årsmöte, efter vilket nye förbundsordföranden Ted Rosvall informerade om Sveriges
Släktforskarförbund och berättade en fängslande historia om ”Mannen som försvann i Amerika”.
25 april. Bertil Foss visade sin forskning om ”Fem socknar i Norbergs bergslag”. Allt sammanställt på en CD som
klubben fick.
9 maj. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll på Stadsbiblioteket.
19 maj. Vårutflykt till Malingsbo- och Tolfsbobruk. Färden gick även till Wik, där järnet förr vägdes innan det
skeppades vidare via Strömsholms kanal.
13 september. Evald ”Charlie” Thunberg talade om hur det var att växa upp i Västerås på 30-talet. Han sålde
även sin bok ”Stilla flyter ån”.
24-26 september. Släktforskardagar och Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Borås.
Sven Olby representerade Västerås Släktforskarklubb vid ordförandekonferensen. Larsowe Roman
deltog i redaktörskonferensen. Gunnar Andersson och Sven Olby representerade klubben vid riksmötet.
11 oktober. Landsantikvarie Bode Janzon informerade om landsarkivet i Uppsala.
8 november. Årets siste föreläsare Björn Lippold höll ett trevligt föredrag om ”Knekten i helg och sôken”. Han
berättade även om soldatinventeringen som pågår i hela landet. Ulla Sköld är vår kontaktperson. Ett sökregister
finns att köpa på CD.
10 november. Klubben var genom Larsowe Roman representerad i Stadsarkivet på Arkivens dag.
29 november. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll på Stadsbiblioteket.
6 december. Vi visade våra dataregister och demonstrerade de CD-ROM som medlemmarna kan låna
för 20 kr/vecka.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. (22/1, 7/3, 5/4, 2/5, 6/6, 16/8, 20/9, 22/10, 28/11)
Under året har 2 nummer av medlemsbladet (Arosiana) utgivits. Klubben har också en egen Webbplats.
(http://home.swipnet.se/vsf-Arosiana)
Klubben har även detta år tilldelats 6 000 kr i kulturbidrag av Västerås stad. En ny forskarförteckning har utgivits.
En ny mikrokortsläsare har inköpts med medel från bl.a. överskott från lotterier. Den är placerad i det högra
forskarrummet på Stadsbiblioteket.
Under en del av året har en arbetslös renskrivit inflyttningsböcker för Västerås domkyrkoförsamling.
Styrelsen tackar för det gångna året.
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