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Släktboken

Släktbasen

Än finns möjlighet att köpa vår fina
släktbok, Westerlundska släktboken
2001. Priset är 350:- inkl. frakt. För detta
får man ca 780 sidor med bl.a
Westerlundska släktmöten genom åren,
berättelser om släktens historia, grenvisa
presentationer med grafik, stamtavlor,
alfabetiskt ordnade personregister med
sidhänvisningar för både svenska och
finska grenarna och många trevliga
bilder.
Här är några omdömen om boken från
släktingar, som skaffat den:
-Den är verkligen proffsigt utförd….
-Tack för en jättefin släktbok
-Tack för ett fantastiskt jobb, mycket
imponerande
Boken kan beställas genom
inbetalning av beloppet 350:- till
Gustaf Westerlunds släktförening,
postgirokonto 34 93 61-6,
Lomtjärnsgatan 21 A,
942 32 Älvsbyn.
OBS! Glöm inte att ange avsändare!

När det gäller den Westerlundska
Släktbasen så lever den vidare och
förväntas att hållas så aktuell som
möjligt. För det krävs att Du och Dina
grenombud ser till att förändringarna
löpande kommer in till: Westerlundska
Släktbasen c/o Nenzelius Lindövägen 6 ,
817 30 Norrsundet.
Alternativt per 0297-22232 eller
Christina.Nenzelius@telia.com .
Vi tackar alla som skickat in sina
ändringar sedan släktmötet i fjol!
Till sommaren kommer Släktbasen att
användas för en uppdatering av
Släktträdet på vår hemsida.

Curt och Kina tar emot fotografier
som ett stort Tack för allt arbete de
lagt ner med Släktboken. På fotografierna ser vi Gustaf och Brita.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Gustaf Westerlunds släktförening 2001

Året 2001 dominerades helt av två stora
händelser inom släktföreningen,
släktbokens utgivande och släktmötet i
Härnösand.
Styrelsens mål att utge en ny släktbok
200 år efter vår stamfaders födelse är
uppnått.
Efter mycket arbete under 4 år med
eldsjälarna Kina Nenzelius och Curt
Carlsson i spetsen kunde vi i samband Båtutflykt på Ångermanälven med Ådalen III Släktmötet 2001
med släktmötet presentera den nya
betalande medlemmar, däremot
omfattande ,700 sid, släktboken som
kommer det att läggas ut på
också finns på CD för de som så önskar.
föreningens hemsida.
Släkten finns nu registrerad i en databas
•
Medlemsavgiften är 500 kr ( gäller
som årligen ska uppgraderas eftersom
för fam med barn upp till18 år)
nya uppgifter om släkten kommer till
Förnyade diskussioner ang
kännedom. Styrelsen vill rikta ett varmt
medlemsavgiften kommer att ske vid
tack till Kina och Curt och till samtliga
nästa släktmöte 2006.
grenombud för den storartade insatsen i
framtagandet av släktboken.
Under året hölls 6 styrelsemöten, där
framförallt släktbok, släktmöte och
Släktmötet ägde rum första helgen i juli i innehåll i Meddelande diskuterades.
ett sommarfagert Härnösand. Vi
Ordförande Inger Ingesson och kassör
påmindes om historiens vingslag vid
Margareta Kristiansson företog också en
Härnösands kommuns mottagning i
planeringsresa inför släktmötet till
nuvarande stadshus, som för 200 år
Härnösand i maj.
sedan var gymnasieskola i vilken vår
stamfader Gustaf tagit del av
I dagsläget har vi i släktföreningen 260
undervisning och lärdom som sedan
fullt betalande medlemmar. Genom att
ledde till prästseminariet och
tillskriva de som endast betalat
prästvigning. En annan oförglömlig
grundavgift alt. tilläggsavgift fick vi 59
händelse under släktmötet var
medlemmar. Dessutom har under året
båtutflykten på Ångermanälven. Där
tillkommit 12 nya medlemmar, totalt har
gavs tillfälle att under trevliga former
vi 260 medlemmar, men vi har 1200 nu
ytbyta tankar och erfarenheter med
levande registrerade släktingar. En fråga
andra släktningar.
för oss alla i släkten, men för styrelsen i
synnerhet är att under kommande år
Årsmöte hölls i vanlig ordning och där
arbeta för att utöka antalet betalande
togs några viktiga beslut för framtiden.
medlemmar.
•
Vi beslöt att byta namn till Gustaf
Westerlunds släktförening.
Sikfors 18 mars 2002
•
Vi antog nya stadgar för
Inger Ingesson
Monica Nilsson
släktföreningen
Margareta
Kristiansson
•
”Meddelande” skickas i
Kina Nenzelius
Bo Svensson
fortsättningen endast till fullt
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Resultaträkning 2001
INTÄKTER
Räntor
Medlemsavgifter (grundavg.)
Tilläggsavgifter
-för projekt släktbok 2001
Försäljning av
-släktbok 2001
-CD-skivor
-vykort
Överskott släktmötet 2001
-enl. separat redovisning

1 156,65
9 500,11 500,89 715,5 700,2 790,1 337,-

121 698,65

KOSTNADER
Släktbok 2001
-tryckkostnader mm 500 ex
159 437,CD-skivor och brännare
7 314,Meddelandebladet
-tryckkostnader
7 650,5 946,13 596,-portokostnader
Resekostnader styrelsematr.
310,934,Diverse
SUMMA REDOVISAT RESULTAT FÖR ÅR 2001

181 591,./. 59 892,35

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Lager
Kassa
Postgiro
Bank

Not 1

SKULDER / EGET KAPITAL
Grundfond
Omkostnadsmedel
Projekt släktbok 2001

2001-12-31

2000-12-31

80 000,--,-8 922,90
86 528,27
175 451,17

--,-61,50
2 872,75
152 409,27
155 343,52

175 451,17

175 451,17
Not 1
Lager av

-släktböcker till försäljning
CD skivor till försäljning

200 st á 300,200 st á 100,-

84 468,58
13 446,94
57 428,155 343,52
60 000,20 000,80 000,-

Komplettering av Grenombud:
GrenVI Elisabet Nordström
Skogsgatan 8
664 34 Grums
tel. 0555-619 44
e-post: sven-gunnar.nordstrom@telia.com
Gren VI har ju sedan tidigare även
Karin Ljunggren som grenombud.
Hör gärna av er till styrelsen med synpunkter!
Och Glöm inte att vid adressändringar
Meddela:
Roland Mörtsell Ågrensgatan 23
932 37 Ursviken tfn.0910-35107
E:post rolandmortsell@hotmail,com
Vid övriga ändringar:
Meddela ditt grenombud eller
Westerlundska släktbasen c/o Nenzelius
Lindövägen 6
817 30 Norrsundet tfn.0297-22232
E:post Christina.Nenzelius@telia.com

Hemsidan www.GustafWesterlund.nu
Vår hemsida kommer att byta namn från
www.GustafWesterlundsStiftelse.nu till
det något kortare namnet
www.GustafWesterlund.nu . Detta
hoppas vi har skett när detta Meddelande
kommer ut.
Vi hoppas också att vi kan göra sidan
fylligare och mera dynamisk, så att den
lockar till fler och oftare besök.
Vi skulle gärna vilja ha bidrag från Dig!
Även om Släktboken 2000 var väldigt
tjock så finns det hur mycket material
och berättelser som helst att plocka fram
som skulle kunna få en tidigare och
vidare spridning genom hemsidan.
Släktböcker kommer inte ut ofta och
Meddelanden kommer visserligen två
gånger om året men måste hållas mindre
omfångsrika av ekonomiska skäl. Så
välkommen med bilder, anekdoter eller
andra intressanta saker för en
Westerlundare till vår hemsida!
Se adressen under ”Släktbasen”.sidan 1

Gustaf Westerlunds släktförening

Medlemsavgift
t.o.m. år 2005 .............. 500 kr
Man/hustru/sambo/barn
under 18 år betalar en avgift
Kassör:
Margareta Kristiansson
Lomtjärngatan 21 A
942 32 ÄLVSBYN
Pg 34 93 61 - 6

Sunderby Tryck AB 0920-43 40 60

Revisionsberättelse
Undertecknade valda att granska räkenskaperna för Gustaf Westerlunds Släktförening vill härmed avge följande
berättelse.
Vi har granskat styrelsens räkenskaper
för tiden 2001-01-01 t.o.m. 2001-12-31.
Räkenskaperna är förda med god ordning, alla intäkter och kostader är styrkta
med verifikationer. Vi har även kontrollerat Resultat-och Balansräkning. Revisionen har inte givit anledning till
anmärkning beträffande de redovisningshandlingar som lämnats oss. Vi föreslår
därför Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för den tid revisionen omfattar.
Karlskoga 2002-02-17

