Årsberetning for 2006
VERV
1. Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Svein G. Jakobsen
Nils Erik Østerud
Berit Luktvassli
Johan E. Knudsen
Ise Vikdal

på valg 2007
på valg 2007
på valg 2007

Varamedlem Gunda Ottesen
2. Andre verv
Webmaster

Nils Erik Østerud

på valg 2007

Revisor
Vararevisor

Are Mass Bakken
Kjell Jacobsen

på valg 2007
på valg 2007

Ove Fagerheim
Ellen Steffenrem
Alfred Kummernes

på valg 2007

3. Valgkomité
Leder

Siden siste årsmøte er det avholdt 3 styremøter og ca. 18 medlemsmøter.
Vi har forsøkt å avholde medlemsmøter hver andre uke (partallsuker), med unntak av påske,
sommer og jul. De fleste møtene har vært på biblioteket etter at vi fikk til en avtale om dette.
Temaer på møtene har bla. vært
Laget hadde i 2006 ca. 36 betalende medlemmer. Dette er en stor økning fra året før, noe som
skyldes at det ble sendt ut betalingspåminnelse til medlemmene.
UTFLUKTER
Det ble arrangert en tur til Vikdalen med Ise Vikdal som guide.
PROSJEKTER
Mange medlemmer er med på registrering av kirkebøkene for Vefsn. Dette arbeidet
sysselsetter mange i lang tid også i år.
Et par medlemmer har scannet og trykket opp de første kirkebøkene for Vefsn i ”orginal”.
Slektshistorielaget har også gjennomført et prosjekt der vi gikk igjennom og
systematiserte/registrerte dokumentene etter Smedseng.
Noen av de nyere kirkebøkene er avfotografert av Nils Erik Østerud og Bjørn Storheil og
laget CD av. Salget av disse CDene har gått veldig bra.
Slektshistorielaget videreførte sitt gode samarbeid med Vefsn Museum og arrangerte
foredraget ”Personnavn på Helgeland” ved Ida Pinnerød sammen.
Laget arrangerte for første gang Slektsforskerdagen 28. oktober på biblioteket. Det var en hel
del folk innom og fikk både felles orientering, men noen fikk også personlig hjelp. Nils Erik
og Ise hadde ansvaret for arrangementet og dagen må karakteriseres som svært vellykket.
Laget har også i 2006 søkt om kulturmidler fra kommunen og fikk tildelt kr 4000,-.

