Verksamhetsberättelse
för Västerås Släktforskarklubb 2003
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
ledamot
suppleant
suppleant

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 464.
Medlemsavgiften var 100 kr. Familjeavgift 130 kr. För medlem under 25 år var avgiften 20 kr.
Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
13 februari. Riksrondör Anders Pontén kåserade över ämnet ”Svenska läkekonstens historia”.
13 mars. Årsmöte, efter vilket Jouni Tervalampi höll ett föredrag om ”Samekultur”
15 mars. Klubben firade 40 år. Föreläsningar i Västerås Stadsbibliotek och jubileumsmiddag på Apalby Wärdshus.
Bibliotekarie Jan Larsson berättade om ”Donerade samlingar som biblioteket fått genom åren”.
Radio och TV-mannen Hans Villius höll föredrag om: ”Historisk källkritik” och ”Erik Dahlberg, en mytens mästare”.
Historikern Kalle Bäck höll först ett föredrag om ”Brott och straff under 300 år”, och återkom under middagen med
ett kåseri om ”Den besvärliga svärmodern, myt eller verklighet?”
3 april. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll på Stadsbiblioteket.
26 april. Vårutflykten till Stockholm. Besök på Riddarhuset, Myntkabinettet och Livrustkammaren. Under
förflyttningen kunde vi beundra den beridna högvakten. Under hemresan stannade vi för att fika.
Mötet 15:e maj om läkeväxter, koppning och moxa fick ställas in pga sjukdom.
22-24 augusti. Släktforskardagar och Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Ronneby brunn.
Sven Olby representerade Västerås Släktforskarklubb vid ordförandekonferensen. Susanne Flygare, Larsowe
Roman och Leif Svensson deltog i de olika redaktörskonferenserna. Larsowe Roman och Sven Olby
representerade klubben vid riksmötet.
7 september. ”Gaggafton” med anbyte.
5 oktober. Datadag, med visning av klubbens CD-skivor.
23 oktober. Besök på VLT med visning av arkivet. Leif G:son Nygård berättade om bouppteckningar.
8 november. Klubben var genom Larsowe Roman representerad i Stadsarkivet på Arkivens dag.
9 november. Riksspelmannen John Hammarberg berättade om och spelade folkmusik på munspel.
11 december. Nya medlemmar var inbjudna till en informationskväll på Stadsbiblioteket.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. (9/1, 6/2, 6/3, 2/4, 5/5, 13/8, 18/9, 14/10, 13/11,
16/12)
Under året har 2 nummer av medlemsbladet (Arosiana) utgivits. Klubben har också en egen Webbplats på
Internet. (http://arosiana.tk) Tillsammans med andra föreningar i regionen påbörjades den gemensamma
hemsidan ”Bergslagsrötter” som man når via förbundets hemsida: www.genealogi.se
Klubben har även detta år tilldelats 6 000 kr i kulturbidrag av Västerås stad.
Föreningen har också erhållit ett bidrag på 2000 kr från Västerås stad till klubbens 40-års firande.
Under året har några medlemmar datoriserat delar av Hülphers kortregister.
Styrelsen tackar för det gångna året.
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