REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade valda att granska räkenskaperna för Gustaf Westerlunds Släktförening vill härmed avge följande berättelse.
Vi har granskat styrelsens räkenskaper
för tiden 2003-01-01 t o m 2003-12-31.
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.

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

Nr 1
Löpnr:74
Årgång 48

från

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

Gustaf Westerlunds släktförening
Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nu har ännu ett år gått och vi har år 2004.
I detta meddelande skriver vi om planer
för nästa släktmöte år 2006.
Det blir det 21:a släktmötet som genomförs
i vår stiftelse/förening och det första hölls ju
som bekant för över 100 år sedan.
Vi fortsätter med vår presentation av
Grenarna och nu är det dags för Gren III.

Karlskoga / Eskilstuna 2004-03-09

Edla, den yngsta, blev undantaget. Hon
levde till 1965, då hon avled 92 år gammal.
Karl själv blev inte äldre än 41 år. Han gick
bort när dottern Edla var drygt 1 år och hennes äldsta syster Emilie 13.
Arbetet på fädernegården omfattade förutom
jordbruk även skjutshåll och gästgiveri. Så
småningom blev det Emelie och hennes bror
Elof som tog hand om dessa aktiviteter. Deras bror, Karl, tog över efter dem kring tiden
för första världskriget. Det blir sedan Norsjö
Hotell och drivs vidare av Karls barn.
Ernst studerade vid Fjellstedska skolan i
Uppsala men var tvungen att avbryta pga
sjukdom och avled endast 30 år gammal.
Sten, som var den yngste brodern, blev grosshandlare i Sundsvall och fick 2 barn innan
han efter bara 6 års äktenskap avled. Makan
Dagmar levde som änka i nära 60 år.
Elis, trävaruhandlaren, blev den, som med
sina 10 barn och minst 65 ättlingar bildade
den yvigase kvisten på Gren III. Han blev
dock bara 43 år och efterlämnade en barnaskara, där den yngsta var 1 år.
Edla gifte sig 1899 med Hjalmar Edholm
och de flyttade så småningom till Husby
Kungsgård och lade grunden till ”Edholmarna” också en stor del av Gren III.
Antalet Westerlundare, inkl. ingifta var
2001, 4 822. Till Gren III hörde 248.

Monica Nilsson

Verksamhetsberättelse 2003
Under det gångna året har vi genomfört
fyra styrelsemöten. Under dessa möten
har vi framförallt diskuterat innehållet i
nästa Meddelande, men också var nästa
släktmöte ska hållas och vilken lösning vi
ska föreslå angående medlemsavgiften
till släktföreningen, Vi har också träffats
för att kuvertera Meddelandet som vi numera endast skickar till betalande medlemmar i släktföreningen. Icke betalande
släktingar har tillgång till Meddelandet
genom vår hemsida.
Under 2003 har vi fått ytterligare 5 betalande medlemmar som vi hälsar varmt
välkomna till föreningen.
Vi har fortfarande ett ganska stort lager
av släktböcker och vi lyckades bara sälja
10 stycken under 2003, dessutom såldes 2 CD-skivor.

Sikfors 15 mars 2004

Inger Ingesson

Ordf.

Monica Nilsson
Sekr.

Margareta
Kristiansson
Kassör

Bo Svensson
Kina Nenzselius

Släktmötet 2006
2006 är det 110 år sedan det första släktmötet hölls i Boden och nu börjar det
närma sig att genomföra det tjugoförsta
släktmötet. Styrelsen har under 2003 fört
många diskussioner om var nästa släktmöte ska hållas. Vi har gått ut i Meddelan-

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

Gustaf Westerlunds släktförening

Aktuella e-mailadresser
Inger Ingesson ordförande
inger.ingesson@bu.pitea.se
Monica Nilsson sekreterare
0921.53586@telia.com
Curt Carlsson ansvarig släktbok
samt hemsida
curt.carlsson@telia.com
Bo Svensson
bo.svensson@vattnet.com

2004

Gren III
Carl Westerlunds Gren
Karl föddes 1833 och blev skollärare och
sedemera kronolänsman i Norsjö. Här gifte
han sig med en Nordsjöflicka – Gustava
Björk. De fick 7 barn. Alla uppnådde vuxen
ålder, men avled i relativt tidiga år.

Bo Svensson

RESULTATRÄKNING
det och efterlyst intresserade släktingar
som kunde vara beredda att med en arbetsinsats genomföra ett släktmöte på sydligare nejder. Tyvärr har vi inte fått någon
respons på denna efterlysning och har därför beslutat, på styrelsemötet den13 mars,
att genomföra nästa släktmöte i Jokkmokk
2006. Datum är inte fastställt men det lutar åt, som traditionen bjuder, första helgen i juli.
Släktmöten har genomförts i Jokkmokk 4
gånger, första gången redan 1916 och den
senaste gången var1986. Att släkten återförenas i Jokkmokk är inte underligt eftersom en stor del av vår gemensamma släkthistoria har sina rötter just i Jokkmokk.
Gustaf Westerlund levde och verkade som
kyrkoherde i Jokkmokk 1848-1866. Hans
arbetsplats var den gamla kyrkan i Jokkmokk som fortfarande finns kvar. På en av
väggarna ska det finnas en vepa gjord av
vår anmoder Brita. Många av barnen växte
upp och fostrades i Jokkmokk som på
denna tid var en handelsplats där samer
och svenska utbytte varar och tjänster.
Jokkmokk kan fortfarande anses som en
huvudort för samerna och deras kultur.
Jokkmokks marknad som äger rum i februari varje år har en månghundrade historia. Idag finns ett förnämligt museum
Attjé som beskriver den samiska historien
och kulturen. Under tiden för vattenkraftens utbyggnad var Jokkmokk en centralort för ”vattenrallarna.”
Porjus och Ligga kraftverk är tydliga bevis
på detta. Inom Jokkmokks kommun, närmare bestämt Vuollerim finns en utgrävd
stenåldersby som numera är ett populärt
turistmål.

År 2003

År 2002

Rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
–släktböcker
-cd skivor

2 000,-

27 600,-

3 700,220,-

9 190,-

Summa rörelseintäkter

5 920,-

36 790,-

Rörelsekostnader
Meddelandeblad
Hemsida
Resor vid styrelsesammanträden
Medlemsvärvning,tryck, porton
Diverse
Avskrivning lager

378,395,56,50
8 000,-

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

17 153,50

21 411,83

Rörelseresultat
Ränteintäkter

./.11 233,50
524,30

15 378,17
976,64

ÅRETS RESULTAT

./.10 709,20

16 354,81

Summa rörelsekostnader

8 324,-

BALANSRÄKNING
2003-12-31

2002-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Postgiro
Bank
Lager (böcker,cd)

6 247,51
110 849,27
64 000,-

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

Summa

181 096,78

191 805,98

191 805,98
./. 10 709,20

175 451,17
16 354,81

tillgångar

SKULDER o. EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Årets resultat

SUMMA SKULDER o. EGET KAPITAL

181 096,78

191 805,98

