
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 
för år  2010 

Släkt– och bygdeforskning är sånt 
man börjar med när alla  är borta  

som man  kunde ha frågat………. 

Älvsbyns forskarförening 
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Älvsbyns ForskarFörening 

 

ÅRSMÖTE   

2011 

 

Förslag till dagordning 

 
 Måndag den 7 mars kl 18.00 

 Lokal: Älvåkraskolans matsal  

 

 
§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Årsmötets utlysande 

§ 3 Fastställande av dagordning 

§ 4 Val av presidium 

a) Ordförande för mötet 

b) Sekreterare för mötet 

c) Referent 

d)    Protokolljusterare tillika rösträknare två personer. 

 

§ 5 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

§ 6 Revisorns berättelse 

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet 

§ 8 Fastställande av årsavgift för år 2012 

§ 9 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 

§ 10 Förslag på verksamhetsplan  

§ 11 Val  

a)  Val av ordförande     för 2 år 

                   b)  Val av två ordinarie ledamöter                     för 2 år 

  c)  Val av fem ersättare i styrelsen                    för 1 år 

 d)  Val av en revisor    för 2 år   

    

§ 12 Val av två ledamöter i valberedningen  för 2 år 

§ 13  Övriga ärenden 

§ 14 Avslutning   

 Efter Årsmötesförhandlingarna pratar Dick Öhman om Pitemålet  

 och berättar historier.    

 Fika vid lämplig tidpunkt. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2010 
 

Styrelse 
Gun Jonsson   Ordförande 

Gerd Öhman   Sekreterare 

Tore Holmbom  Kassör 

Britt Norman   Vice ordförande  

Åke Engman   Ledamot 

Catharina Berggren  Ledamot  

Roland Sundberg  Ledamot 

Styrelsesuppleanter 
Margaretha Johansson, Tomas Granström, Kerstin Strömgren, Ulla Drejby och Ivan Åkerlund. 

 

Revisor     Ersättare 
Per Olof Persson    Runo Bergqvist 

 

Valberedning 
Christina Öhlund och Birger Nordlund. 

 

Medlemsantal 
Vid årets början hade föreningen 119 medlemmar och i slutet på 2010 hade 130 medlemmar 

betalat, varav en ungdomsmedlem,  av dessa har 4 medlemmar avlidit under året.  

 

Årsmötet den 8 mars 2010 
Ett 40-tal medlemmar hade mött upp vid årsmötet 2010, det hölls i Älvåkraskolans matsal. De 

sedvanliga årsmötesförhandlingarna, som leddes av Runo Bergqvist flöt friktionsfritt.  

Valen skedde enligt valberedningens förslag. 

Efter förhandlingarna serverades kaffe och te med smörgås, därefter visade Olov Skoglund 

bilder och berättade om Piteå Forskarförenings fotoprojekt, PitePorträtt 2009. Arbetet fortgår 

hela tiden med att uppdatera skivan, de tar emot kort och skannar. Älvsbyns forskarförening tar 

emot och skickar vidare bilder till Piteå forskarförening. 

  

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året, de har i huvudsak ägt rum måndag kvällar efter 

öppettiden klockan 18.30. I övrigt skickas en hel del information via e-posten och 

rådfrågningar och upplysningar sker snabbt och enkelt via internet.   

 

Representation  
Vecka 6, Äldreveckan, den 10 februari fanns vi i forskarhörnan och visade bildspel på gamla 

Älvsbybilder. Många intresserade mötte upp. 

Den 11 mars var Britt Norman och Gun på folkhögskolan och visade gamla Älvsbybilder och 

berättade om Forskarföreningen.  

Bygdeband tillsammans med GenLine var på Sverige-turne och hade träff i Stridholms 

bygdegård den 3 aug. Uppslutningen var väldigt usel, Britt och Gun, var ensamma besökare, 

men vi fick bra information, där borde fler från byaföreningarna varit och fått information om 

dokumentationer av gamla handlingar som finns ute i alla byaföreningar. 
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Under hösten har vi varit ut till flera föreningar och visat bildspel på Gamla Älvsbybilder, 

den 27 okt på Fluxen för Anhöriggruppen, Catharina och Gun skötte visningen.  

SPF den 1 november i Studieförbundet SV Nords lokal på Storgatan, Catharina , Britt  

och Gun var där. 

PRO den 17 november där var Britt och Gun och informerade. 

Till Vistträsk Husmodersförening i Vistträsk Byagård den 22 november var Britt, Catharina 

och Gun, även där visades gamla bilder, även de bilder vi hade från Vistträskområdet.  

De bildspel som vi mest använt har Catharina och Ove Berggren sammanställt, ett varmt 

TACK till dem! 

 

Bya-bladet 
Under året har beslut fattats att på försök utge ett föreningsblad. Nr 1 kom ut i Mars 2010, 

Nr 2 i November. Gerd har skrivit och sammanställt materialet. Eftersom bladet blev så 

uppskattat, så blev beslutet att fortsätta med utskick två gånger per år tills vidare. 

Vi vill ha in idéer på innehåll, är det någon som har något att skriva in så hör av er.  

 

Föreningsmöten och utflykter.  
Älvsbyns forskarförening hade i samarbete med Dis Nord ett distriktsmöte här i Älvsbyn den 

20 mars på Fluxen. 

Som föreläsare hade Else Britt Lindblom anlitats, hon berättade om "Tollorna" och "Mästaren 

från Anundsjö" och sekten "Efraims döttrar". Ett 40-tal intresserade hade mött upp. 

Den 20 oktober hade vi bildvisning i Bibliotekets forskarhörna, mycket välbesökt, alla 

sittplatser blev besatta, c:a 30-40 personer.  

Föreningens medlemmar fick erbjudande att åka med Hjärt och Lungsjukas förening på en 

bussresa till Svansele och Gallejaur, några medlemmar deltog. 

Någon utflykt som vi själva ordnat har inte blivit av, undersökningar har pågått om att besöka 

arkiv i närheten, nytt försök under våren 2011. 

 

Föreningslokal och utrustning 
Under året har vi köpt in två nya datorer till Grottan, där har föreningen abonnerat på Arkiv 

Digital.  De flesta inköpta CD-skivorna är installerade på datorerna där. 

Datorerna med Genline och Svar i forskarhörnan har väl inte alltid funkat så bra. En lösning är 

på gång. 

 

Föreningens verksamhet. 
Öppettiderna, då är minst två från styrelsen som kan hjälpa besökande med forskning,  

måndagskvällarna har vi ändrat till 16.30-18.30. Onsdagar 13.00-15.00 står fast. 

Besöksstatistiken  varierar, men överlag har vi haft en hel del besökare som vi kunnat hjälpa att 

söka vidare på sin forskning och informerat hur man söker på de olika  programmen och CD-

skivorna.  

Britt har sålt slut på CD-skivorna med inskannade dödsannonser, men hon jobbar med en 

uppdatering.  Hennes enorma arbete med denna CD har gett föreningen ett bra tillskott i kassan. 

Ett jättestort  TACK  till Britt! 
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Hemsidan. 
Vår hemsida har varit mycket välbesökt, det syns på besöksstatistiken. Vi har tyckt att 

hemsidan fungerat så bra, mycket därför att Britt och Catharina skött vår sida på ett förträffligt 

sätt. De är värda ett stort TACK!   Därför kom det som en överraskning att den som driver 

Zoomin plötsligt meddelade att han skulle lägga ner tjänsten.  

Men eftersom sidan verkar fungera än så länge, så avvaktar vi.  

Släktforskarförbundet håller på med en ny hemsida så kanske de kommer  med en lösning.  Det 

står även öppet om  någon kunnig på området tar på sej att bygga upp en ny Hemsida till oss.  

 

Sveriges Släktforskarförbund. 
Vår förening har under hösten beslutat att söka medlemskap i Sveriges släktforskarförbund. Vi 

har sett en del förmåner, bland annat ett program för lagring av data på CD som vi får tillgång 

till, samt möjlig hjälp till Hemsida. Som medlemsförening i SSF får vi en intressant tidning fem 

gånger per år och en Årsbok. Tidningarna och boken finns i Grottan. 

 

Studier  
Några kortkurser har vi haft under året, det ska vi fortsätta med. 

Efter fyra och ett halvt år har vi nu slutfört vårt cirkelarbete med  byaprojektet,  och lämnat in 

materialet för tryckning till en bok på 512 sidor med c:a 600 bilder. Älvsbytryck var det 

tryckeri som hade lämnat in det lägsta anbudet, därför anlitades de för att trycka boken. 

Projektet byter nu namn från byaprojektet  till bokprojektet. Nu återstår försäljningen av boken. 

Sponsorpengar har vi erhållit från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, 

Sparbanken Nord, Älvsby kommun, Älvsbyhus, Handelsbanken Älvsbyn, Polarbröd AB. 

Ett Norrbottenskonto är öppnat för att skilja på bokprojektets ekonomi. Överskott från 

bokförsäljningen går till Älvsbyns forskarförening. 

 

En studiecirkel  hade vi under våren "Från Krononybygge till Skattehemman" med 10 deltagare 

och Lennart Karlsson från Piteå som ledare. Mycket uppskattad cirkel, ytterligare en cirkel var 

planerad under hösten, men Lennart blev sjuk under sommaren och avled så tragiskt under 

hösten.  

 

Gåvor. 
Under året som gått har vi fått motta avlidne  Sten Norens släktforskarmaterial, ett stort och 

omfattande material. Catharina och Gerd håller på med sortering av pärmarna, ett stort jobb.  

Stort TACK Catharina och Gerd för det jobbet!  

De pärmar som är sorterade finns nu i hyllorna på forskarhörnan. 

Agnar Grönlund har även kommit och överlämnat sitt material, välsorterat i pärmar som även 

de finns i forskarhörnans hyllor.  

Gå in och kolla så välskrivet material! 

Ett helt nytt material, pärmar med Generalmönsterrullor finns nu också i vår hörna. 
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Mötes- och Verksamhetsplanering 

för År 2011          
Preliminärt 

 
 

Styrelsemöten   Föreningsmöten, 
    föreläsningar eller studiebesök 

24  januari      kl 18.00   aktiviteter för alla medlemmar. 

  7 februari        kl 18.30   Förslag: 

  7 mars       kl 18.00 Årsmöte   Under vecka 13 eller 14 

  7 mars   (konstitueringsmöte)   Vecka 21 

    Vecka 39 

28  mars       kl 18.30    

16  maj      kl 18.30     

Sommaruppehåll 

29  augusti     kl 18.30     

26  september   kl 18.30    

24  oktober     kl 18.30    

28  november    kl 18.30 

År   2012: 

23 januari     kl 18.30 

  6 februari 

  5 mars   Årsmötet  2012 

 

Styrelsemöten planeras i forskarhörnan på Biblioteket. 

Kl 18.30 efter öppettiden för medlemmarna. 

Föreningsmöten annonserar vi om senare var de ska äga rum. 

 

Öppettider:  måndag kvällar, mellan 16.30-18.30 och onsdagar 13.00- 15.00. Då finns alltid 

minst två från styrelsen som kan hjälpa till med forskning.  

I forskarhörnans kalender på anslagstavlan och på vår hemsida kommer planeringen med 

eventuella ändringar att finnas antecknade.  

Anskaffning av CD-skivor och annat material kommer att fortsätta, allt efter vad ekonomin 

tillåter. 

Studiecirklar fortsätter vi givetvis med, efter önskemål, så snart vi får ett antal deltagare.  

 

Har någon tips om intressanta resmål i vår omgivning, hör av er.  

 

Kom med förslag! 
 


