REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknad valde att granska räkenskaperna för Gustaf Westerlunds släktförening vill härmed avge följande berättelse.
Vi har granskat styrelsens räkenskaper
för tiden 2002-01-01 t o m 2002-12-31.
Räkenskaperna är förda med god ordning, alla intäkter och kostnader är
styrkta med verifikationer.
Vi har även kontrollerat Resultat- och
Balansräkning.
Revisionen har inte givit anledning till
anmärkning beträffande de
redovisningshandlingar som lämnats
till oss.
Vi föreslår därför
Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
den tid revisionen omfattar.
Karlskoga / Kil 2003-12-25

Hör gärna av er till styrelsen med
synpunkter!
Vi tar gärna emot ideér om vad vi ska
skriva om. Eftersom vi blev fler medlemmar förra året, kanske det finns frågor från er.
Och om du inte är medlem, hör av dig
till vår kassör Margareta. Vi vill bli fler
i vår släktförening. Glöm ej att vid
adressändring meddela:
Roland Mörtsell, Ågrensgatan 23,
932 37 Ursviken, tfn. 0910-351 07
E-post: rolandmortsell@hotmail.com
Hemsidan: www.GustafWesterlund.nu
Besök vår hemsida, hör av dig till
Westerlundska släktbasen med bidrag
t. ex bilder eller berättelser. det finns
nog mycket av släkthistoria att dela
med sig av, både gammalt och nytt. Vi
tar tacksamt emot bidrag.
Westerlundska släktbasen c/o
Nenzelius
Lindövägen 6
817 30 Norrsundet tfn. 0297-22232
E-post: Christina.Nenzelius@telia.com

Aktuella e-mailadresser
Inger Ingesson ordförande
inger.ingesson@bu.pitea.se
Monica Nilsson sekreterare
0921.53586@telia.com
Curt Carlsson ansvarig släktbok
curt.carlsson@telia.com
Henrik Martinsson ansvarig hemsida
henrik.martinsson@telia.com

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
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Gustaf Westerlunds Stiftelse
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson
Westerlundska släktboken som utkom år
2001, är en otroligt intressant bok. Det finns
mycket att läsa bl.a om de olika grenarna,
släktmöten som hållits ändå från år 1860,
bilder samt berättelser. Man känner tydlig
att genom många människors gemensamma
ansträngningar är det möjligt att försöka bevara släktgemenskapen. Detta är väldigt viktigt och dessutom väldigt unikt att Gustaf
Westerlunds stiftelse som bildades år 1906
fortfarande ”lever”. Numera ändrad till
Gustaf Westerlunds släktförening.
I kommande meddelanden har vi valt att
göra utdrag från Släktboken och presentera
gren för gren genom en liten berättelse.
Monica Nilsson

Gren I
Gustaf Westerlunds Gren
Gustaf var det förstfödda barnet och kom till
världen den 26 sept. 1829. Han blev präst,
som sin fader och tjänstgjorde i Vännäs,
Vilhelmina och Tärna. 1854 gifte han sig

med Hilda Hultin, prästdotter från
Vilhelmina.Hildas anfäder, som kan följas
ned till 1500-talets slut, har sitt ursprung i
byn Galagök, Dals socken i Ångermanland.
Åtskilliga, kraftfulla präster har sitt ursprung
i denna bondesläkt, inte minst Olof Lindahl,
som sägs ha nedlagt 60 björnar under sin
livstid.
Av de 11 barn som föddes i Gustafs och
Hildas familj uppnådde endast 4 vuxen
ålder- Maria, Albert, Evin och Edith. Tre av
dem bildade familj.
Maria gifte sig 1884 med handlanden
Fredrik v. Ahn från Skinnarbyn, Bygdeå.
Han var 22 år äldre än Maria. De fick 7 barn
tillsammans.
Albert, blev lärare och bosatte sig i
Robertsfors. Från detta hem har ättlingar
spridits under namn som Liljebäck,
Grenholm och Grapengiesser.
Edvin, slutligen, utbildade sig till agronom
och verkade som lantbruksinspektor på
Robertsfors bruk. Hans maka blev Hulda
Engelmark.
Endast 3 av de 8 barnen nådde vuxen ålder.
Edvins dotter Maria kom att gifta sig med
Harald Lindström och från denna gren växer
Lindbladfamiljen fram - välkänd genom sitt
arbete inom stiftelsen.
Enligt Släktboken 2001 fanns 236 gren Iättlingar av totalt 4.822 i släkten totalt,
inklusive ingifta.
Bo Svensson

Verksamhetsberättelse 2002
Under året har vi haft 5 styrelsemöten.
Under dessa möten har vi diskuterat
innehållet i nästa Meddelande, vi har
kuverterat Meddelanden, nu endast till
betalande medlemmar i
släktföreningen. Meddelandet läggs
också ut på vår hemsida.
Vi har skickat två Meddelanden under
året. Var nästa släktmöte ska hållas
2006 har vi diskuterat och gjort en
förfrågan om till våra medlemmar.
Beslut är inte taget men efter förfrågan
så återstår två huvudkandidater
Värmland eller Norrbotten.
För att få fler medlemmar i
släktföreningen skickades 804 brev till
släktingar som inte var medlemmar.
Resultatet blev gott, det gav oss
ytterligare 55 medlemmar så vid
årsskiftet hade vi 317 medlemmar i
släktföreningen.
Det finns fortfarande släktböcker och
CD-skivor med släktboken att köpa.
Under 2002 såldes 26 släktböcker.

Sikfors 16 mars 2003
Inger Ingesson
Ordf.

Margareta Kristiansson
Kassör

Monika Nilsson
Sekr
Bo Svensson

KinaNenzelius

Släktträd på hemsidan
På förekommen anledning vill jag bara
upplysa er kära släktingar att vårt
släktträd ligger ute på hemsidan. Där
finns namn, släktförhållande, födelse/
dödsdatum. Alltså inga personnummer,
inga adresser eller telefonnummer.
Enligt Personuppgiftslagen är detta
fullt tillåtet och lyder under § 6 i denna
lag. Men är det nu så att någon av er
inte vill att dessa uppgifter ska finnas
på hemsidan, ta då kontakt med
curt.carlsson@telia.com så plockar han
bort de uppgifterna om dig.
Inger Ingesson

RESULTATRÄKNING
År 2002

År 2001

27 600,-

9 500,11 500,-

9 190,-

89 715,5 700,2 790,1 337,120 542,-

Rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Tilläggsavgifter
Försäljning
– släktböcker 2001
– cd skivor
– vykort
Överskott släktmötet 2001
Summa rörelseintäkter

36 790-

Rörelsekostnader
Släktbok 2001
Cd och brännare
Meddelandeblad
Hemsida
Resor vid styrelsesammantr.
Medlemsvärvning, tryck, porton
Diverse
Avskrivning lager 10%

159 437,7 314,13 596,-

6 836,2 320,33
438,2 961,856,50
8 000,-

310,934,181 591,-

Summa rörelsekostnader

21 411,83

Rörelseresultat
Ränteintäkter

15 378,17
976,64

./.

61 049,1 156,65

ÅRETS RESULTAT

16 354,81

./.

59 892,35

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

2002-12-31

2002-12-31

Omsättningstillgångar
Postgiro
Bank
Lager (böcker,cd)

7 340,71
112 465,27
72 000,-

8 922,90
86 528,27
80 000,-

Summa tillgångar

191 805,98

175 451,17
175 451,17

SKULDER o. EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat

175 451,17
16 354,81

SUMMA SKULDER o. EGET KAPITAL

191 805,98

175 451,17

