Var god se Dagordning på andra sidan!

SÄLLSKAPET
VALLONÄTTLINGAR

Årsmöte &
”Vem tror du att
du är?”
Lördag 19 mars 2016

Best Western Kom Hotel,
Kammakargatan 5, Stockholm.
Konferensrum: Brunkeberg

Historikern och arkivarien vid Stockholms
stadsarkiv Mats Hayen - mest känd av allmänheten från TV-programmet ”Vem tror du
att du är” är vår föredragshållare.
Han kommer att berätta om släktforskning
och ge tips om vad man kan få för hjälp vid
Stockholms stadsarkiv. Han kommer också
att berätta om sina erfarenheter som forskare
i den kända programserien, där han har fått
fram anor och intressanta fakta för ett stort
antal välkända personer.
Men Mats Hayen är mångsidig och har också
skrivit flera böcker om historia.

PROGRAM
Kl. 10.00 Årsmötet börjar. Medtag de
papper du fått hemskickade.
Kl. 11.30 Föredrag om släktforskning av
Mats Hayen, Stockholms stadsarkiv.
Kl. 12.30 Lunch på hotellet
Kostnad: 325:- (I det ingår årsmöte, föredrag
och lunch inkl. dryck och kaffe).
Inbetalas till
Sällskapets plusgirokonto 15 73 47-6.
Bindande anmälan
senast den 5 mars till Claes Eliason.

Bl.a. Släktforska i Stockholm (medförfattare
2005), Stadens puls (en avhandling i historia
2007) Ett sekel i självstyrelsens tjänst (Sveriges kommuner och landsting 100 år- 2008)
Han är universitetslärare vid Stockholms universitet, medförfattare till läromedel i historia
i gymnasieskolan, projektledare för Stockholms kommuns 150-årsjubileum 2013...ja,
listan kan göras lång, men vi avslutar med
att han 2015 fick Stadshistoriska institutets
Yngve Larsson-pris. Vi är övertygade om att
du kommer att få en hel del tips och inspiration för eget forskande, utöver att det kommer
att vara intressant attt höra hans erfarenheter.
e-post: claes.eliason@gmail.com
tel:
0722-145485
Vid anmälan anger Du om Du behöver
specialmat (allergiker, diabetiker el. dyl.)
Hur tar du dig dit? Enklast åker du T-bana till
station Rådmansgatan, utgång Tegnérgatan.
Gå sedan Sveavägen - Kammakargatan.
Buss: flera bussar passerar, t.ex. 17, 18, 19.
Hållplats Rådmansgatan eller Tegnérgatan
på Sveavägen.

Välkomna!

Styrelsen för Sällskapet Vallonättlingar
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Dagordning vid Årsmöte den 19 mars 2016
i Sällskapet Vallonättlingar
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Verksamhetsberättelse för Sällskapet Vallonättlingar 2015
Sammanfattning

2015 har präglats av aktivitet och intresse. Antalet betalande medlemmar har ökat något jämfört med
år 2014. Medlemstidningen har utkommit med fyra nummer. Ett antal sammankomster och aktiviteter
har genomförts, vilka beskrivs nedan. De båda DVD-skivorna, Vallonskivan 4 och Vallonkontrakt 2
har haft en god försäljning, liksom några ytterligare av våra produkter. Forskargruppen har hållit ett
flertal föredrag hos andra organisationer och föreningar. Ekonomin är fortsatt god, inte minst genom
en fortsatt god försäljning av DVD-skivorna. Det ekonomiska utfallet för året innebär överskott, utöver
försäljning av produkter även delvis beroende på visst överskott på sammankomster och något lägre
kostnader.
Sammankomster och aktiviteter
21 februari – Öppet hus i Huvudsta
Öppet hus i föreningslokalerna tillsammans med övriga föreningar där. Föredrag från SVÄ hölls av
Lars Hansén och Ingrid Wikén Bonde.
14 mars - Årsmöte i Nyköping
Årsmötet hölls på Nyköpingshus. Guidad visning från Sörmlands museum av slottet och en fin utställning.
30 maj – Vårträff – Utflykt till Skottvång och Åkers styckebruk
Vårträffen hölls i form av en bussutflykt till Skottvångs gruvor och Åkers styckebruk. Mycket fina och
trevliga visningar på båda ställena. Lunch på restaurangen vid Skottvång.
10 - 15 augusti – Vallonbruksveckan
Jan Olsson och Kjell Åbrink var tillgängliga i bruksarkivet för rådgivning och frågor från besökare.
29 - 30 augusti – Släktforskardagarna i Nyköping
Vi deltog aktivt som utställare på Släktforskardagarna i Nyköping. Intresset var stort, inte minst för vår
nya DVD, Vallonkontrakt 2. Anders Herou höll ett mycket välbesökt föredrag om valloner.
19 - 21 september – Resa till Finlands vallontrakter
Höstutflykten detta år gick via båt till våra vallonvänner i Finland! Besök i Fiskars, Fagervik och Svartå.
Mycket välförberett med stor hjälp från några av våra aktiva medlemmar i Finland!
14 november – Novemberträff på Vasamuseet i Stockholm
Novemberträffen bestod i ett besök på Vasamuseet i Stockholm, där vi fick en specialpresentation av
det spännande projektet med provskjutning av en kanon mot en skrovdel, motsvarande Vasas.
14 november – Arkivens Dag på Tekniska museet
Samma dag som Vasabesöket, medverkade vi också i Tekniska museets satsning på Arkivens dag. Vi
deltog med material och kunnande och Robert Mattson höll ett välbesökt föredrag i museets filmsal.
Släktforskning
Släktforskargruppen har bestått av Stig Geber, Lars Hansén, Robert Mattson, Jan Olsson, Ove Renger,
Ingrid Wikén Bonde och Kjell Åbrink samt ordf. Anders Herou. Projekt för vidareutveckling av såväl
Vallonskivan som Vallonkontrakt har pågått under året. Vallonkontrakt 2 lanserades vid Släktforskardagarna i Nyköping. En ny skrift ”Järn och eld” lanserades samtidigt. Flera av gruppens medlemmar
medverkade på Släktforskardagarna i Nyköping. SVÄ har även beslutat medverka vid Släktforskardagarna 2016 i Umeå. Flera av gruppens medlemmar har anlitats för att hålla föredrag och medverka vid
utställningar under året.

Styrelse och funktionärer
Ordförande........................................................Anders Herou, Järfälla
Kassör, medlemsregister, släktforskning..............Jan Olsson, Väddö
Sekreterare.........................................................Björn Blom, Järfälla
Ledamot, ambassadfrågor, distribution...............Claes Eliason, Vällingby
Ledamot, aktiviteter mm....................................Karin Fors, Södertälje
Ledamot, släktforskning.....................................Lars Hansén, Hässelby
Ledamot, släktforskning.....................................Robert Mattson, Täby
Ledamot, släktforskning ....................................Ove Renger, Tullinge
Ledamot, släktforskning, aktiviteter mm............. Kjell Åbrink, Sollentuna
Suppleant, redaktör Vallonättlingen....................Ida Hane Sahlin, Nynäshamn
Suppleant, släktforskning, ansv utgivare.............Stig Geber, Uttran
Suppleant, klubbmästare....................................Gunilla Weslien, Norsborg
Suppleant, forskning mm...................................Ingrid Wikén Bonde, Stockholm
Adjungerad ledamot, släktforskning...................Kjell Lindblom, Stockholm
Revisor...............................................................Birgitta Magnusson, Kista
Revisor...............................................................Bo Kjellberg, Kista
Revisorssuppleant..............................................Kerstin Holmer, Kungsängen
Revisorssuppleant..............................................Gerd Hillberg Leking, Tullinge
Valberedning.....................................................Åke Pousette, Älvsjö (sammankallande)
Valberedning.....................................................Suzanne Breitholtz, Edsbro
Valberedning.....................................................Åke Warg, Nynäshamn
Medlemsbladet
Vallonättlingen har utkommit med fyra nummer.
Redaktör: Ida Hane Sahlin. Ansvarig utgivare: Stig Geber.
Ekonomisk redogörelse
Resultaträkning och balansräkning för år 2015 distribueras separat vid årsmötet. Intäkterna från medlemsavgifter har varit strax under budget. Försäljningen av båda DVD-skivorna och övriga produkter
har givit ett bra överskott. Verksamhetens kostnader var något under budget, bl.a. beroende på positivt
utfall av sammankomster och resor samt något lägre kontors- och portokostnader. Släktforskningens
kostnad i stort enligt budget — största delen ligger på Släktforskardagarna. Sammantaget är det ekonomiska läget fortsatt gott, med ett betryggande, och ökat, eget kapital och en stark fond för fortsatta
projekt.
Slutord
Styrelsen får härmed tacka alla medlemmar och andra, som bidragit till ett framgångsrikt år.
Stockholm i februari 2016
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