BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE R.F.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2005
Styrelsen under året
Årsmötet samt styrelsens konstituerande möte hölls den 31 mars
varvid styrelsen fick följande sammansättning:
Ulli Gabrielsson, ordförande
Benita Mikander, viceordförande
Stina Visa, sekreterare
Yngve Fredriksson, kassör
Lars Holm och Helena Kesävaara, medlemmar
Etel Wahrman och Bengt Gabrielsson, suppleanter
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger: 19.1., 9.3., 31.3., 18.8., 29.9.
och 10.11.
Revisorer
Johan Ståhl och Inga-Lill Svedberg
Anne-Mi Ahlberg och Göran Pettersson, suppleanter
Verksamhet
Föreningens femte verksamhetsår har fortsatt som föregående år
med medlemskvällar och exkursioner.
Föreningens bibliotek finns på Grand. Under året har Helena
Kesävaara varit biblotekarie. Klippboken, som sporadiskt finns
med på medlemskvällarna, har skötts av Lolan Häggman och
Elisabet Lindholm.
Medlemskvällar
Medlemskvällarna har hållits i Kulturföreningen Grands lokaliter.
Om medlemskvällarna och annan verksamhet har medlemmarna
informerats i Borgåbladet, ”I sikte”, årsmötesinformation med epost eller brev.
27.1.2005: Rolf Stjernvall visade och berättade om Edelfeldts okända
modeller. (28 deltagare)
17.2.2005: Kaarle Kaila förevisande släktprogrammet 2004. (32 deltagare)
31.3.2005: Årsmötet. (27 deltagare)
28.4.2005: Johan Ståhl berättade om ”Att hitta rätt i arkiven”. (25 deltagare)
29.9.2005: Wilhelm Panelius berättade om optiska kommunikationssystem
som förr fanns längs kusterna. (26 deltagare)
27.10.2005: Marita Högström berättade om sitt släktforskarintresse för
Pommerska kriget. (27 deltagare)
24.11.2005: Sten Enbom från Sibbo Hembygdsforskningsförening berättade
om föreningens arkiv som också är öppet för släktforskare. Som
avslutning på året bjöd föreningen på glögg och jultårtor. En
lotteriförsäljning hade också anordnats. (30 deltagare)

Exkursioner
21.5.2005:
29.8.2005:

Utfärd till Verla fabriksmuseum i Jaala. (14 deltagare)
Utfärd till Stensböle gård där Christian Linden guidade oss runt på
gården. (39 deltagare)

Övriga möten
2.4.2005:

Ulli Gabrielsson och Lars Holm har deltagit i Genealogiska
Samfundets träff för föreningsordföranden. Mötet hölls i
Helsingfors.

Kurser i BMI´s regi
”Praktisk släktforskning” i biblioteket med Bo-Gunnar Blomqvist, två
kvällars kurser.
”Grunder i släktforskning” i biblioteket med Bo-Gunnar Blomqvist,
två kvällars kurs.
”Handledning i släktforskarproblem” personlig handledning med BoGunnar Blomqvist, höstterminen.
”Scanna in släktfoton”, ”Använd digikameran i arkivet” och ”Infoga
foton i texter”, med Kerstin Hafrén, sammanlagt 12 kvällar.
”Släktforska hela året via nätet” personlig handledning med Kerstin
Hafrén.
Erhållna gåvor och litteratur
Etel Wahrman: Maskrosguden.
Linnéa Lindfors: Från Källas ut i världen, CD.
Stina Visa: Lilla Sibbo historiken.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f.:s Släkt & bygd
n:o 49 för år 2005.
Sällskapet för släkt- och hembygdsforskaning i Hangö r.f.:s
Medlemsblad nr 3/2005
Genealogiska Samfundet: Tidskrifterna Genos och Sukutieto.
Anskaffningar
Mikrokort på kyrkböcker från Liljendal, sammalagt 56 kort:
barnböcker till 1861 och communionböcker till 1861.
Mikrokort på kyrkböcker från Lovisa sammanlagt 376 kort: döpta
till 1899 och kommunionböcker till 1899.
Forskningsutrymmen och egendom
Föreningens mikrokort- och mikrofilmläsapparat samt material
finns på biblioteket i Borgå. Apparaten har enligt föreningens
bokföringshäfte besökts 114 persongånger av 23 olika personer i
tid c:a 309 timmar.

Forskningsförfrågningar
Förfrågningar har inkommit till föreningen om släkter. Föreningen
har hjälpt efter bästa förmåga.
Medlemmarnas antal 31.12.2005 uppgick till 71 (72) personer, en
ökning med 2 (3) medlemmar under året, fyra (fem) nya
medlemmar inskrevs och en medlem har avgått och en avlidit.
Medlemsavgiften för år 2005 har varit 20 euro. Föreningen är
medlem i Genealogiska Samfundet i Finland.

_________________
Ulli Gabrielsson
Ordförande

________________
Stina Visa
Sekreterare

