Verksamhetsberättelse
för Västerås Släktforskarklubb 2002
Styrelse har under året varit:
Sven Olby
Peder Danielsson
Larsowe Roman
Gunnar Andersson

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör

Sten-Ove Sandell
Karin Jyrell
Anne-Lie Hellman
Susanne Flygare

ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 443.
Medlemsavgiften var 100 kr. Familjeavgift 130 kr. För medlem under 25 år var avgiften 20 kr.
Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
30 januari. ”Gaggafton”, dvs diskussionskväll då medlemmarna hjälper varandra att lösa problem.
20 februari. Medlemsmöte med Maj-Britt Nergård som föreläste om ”De okända vallonerna i Västmanland”, och
sålde sina böcker.
20 mars. Årsmöte, efter vilket Ragnar Fornö från Sveriges Släktforskarförbund pratade om hur man forskar i
domböcker.
17 april. Inger Ekbom berättade om ”Den stora häxprocessen”.
27 april. Släktforskarresa till Leksand tillsammans med Sala Släktforskarförening.
15 maj. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll på Stadsbiblioteket.
19 maj. Vårutflykten till Härkeberga kyrka, Hällsta jordbruksmuseum, BACHO:s museum och Enköpings parker
fick ställas in på grund av för dåligt intresse.
18 september. Irma Sohlman berättade om bostadsområdet Råby och dess historia.
23-25 september. Släktforskardagar och Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Borlänge. Klubben hade en
egen monter där vi sålde västeråslitteratur och den nya Västerfärnebo-CD:n med födda vigda och döda 16891929.
Sven Olby representerade Västerås Släktforskarklubb vid ordförandekonferensen. Susanne Flygare och Leif
Svensson deltog i de olika redaktörskonferensenserna. Gunnar Andersson och Sven Olby representerade klubben
vid riksmötet. Karin Jyrell, Monica Holmgren, Sten-Ove Sandell, Birgitta och Larsowe Roman hjälpte till i montern.
2 oktober. Ulla Jerregård guidade oss bland Rudbeckianska gymnasiets naturhistoriska samlingar.
23 oktober. Rolf Widell visade en del av sin enorma samling av gamla vykort från Västerås.
13 november. Fader Simon hälsade oss välkomna till Syrianska kyrkan och berättade om deras religion och
visade runt i lokalerna.
9 november. Klubben var genom Larsowe Roman representerad i Stadsarkivet på Arkivens dag.
4 december. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll på Stadsbiblioteket.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. (21/1, 6/3, 15/4, 13/5, 12/6, 14/8, 12/9, 17/10, 26/11)
Under året har 2 nummer av medlemsbladet (Arosiana) utgivits. Klubben har också en egen Webbplats på
Internet. (http://arosiana.tk)
Klubben har även detta år tilldelats 6 000 kr i kulturbidrag av Västerås stad. Föreningen har också erhållit ett
bidrag från Sveriges Släktforskarförbund för att digitalisera Abraham Hülphers kortregister och ge ut det på CDROM. Pengarna betalas ut när projektet är slutfört.
Under en del av året har en arbetslös renskrivit inflyttningsböcker för Västerås domkyrkoförsamling.
Styrelsen tackar för det gångna året.
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