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Styrelsemöten
Styrelsen har haft 7 protokollförda ordinarie sammanträden. Konstituerande möte hölls den 5 mars 2015.
Årsmöte
Föreningens medlems- och årsmöte med sedvanliga förhandlingar ägde rum på Hemgården den 5 mars 2015.
49 medlemmar deltog, samt två gäster. Före förhandlingarna berättade Peter Kristensson om Norrköpings
gatunamn och deras historia, från 1600-talet och fram till våra dagar.
Medlemsutveckling
Antalet medlemmar ligger kvar på samma nivå som de senaste åren.
Forskarcentrum
SiN har haft sin verksamhet förlagd till Sinnet, en egenhyrd lokal på Schalegatan 7 i Klingsberg. Forskarcentret
har under vår och höst varit tillgängligt för medlemmar måndagar och onsdagar kl 13–17 och tisdagar kl 17–20.
Datorparken moderniseras fortlöpande och stora salen kan erbjuda 9 forskningsdatorer. Ytterligare ett antal
databaser på CD har anskaffats, bland annat Sveriges befolkning 1910.
Under året har föreningen innehaft 6 abonnemang på Arkiv Digital, 5 på Svar och 1 på Ancestry. Av dessa
abonnemang har Arkiv Digital sponsrat 3 och Svar 3 st.
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Centret har inte varit lika välbesökt som förr om åren, en tendens som många föreningar märkt av. För att höja
besöksfrekvensen har föreningen inköpt fyra parkeringskort till skolgården mittemot, vilka kan lånas via värden.
Bokbeståndet som uppgår till mer än 300 böcker har fortsatt att växa, dels genom inköp och gåvor, dels genom
lån/depositioner.
Kurser och studiecirklar
Ett omfattande kurs- och studiecirkelprogram har genomförts i egen regi. Sex grundkurser i Släktforskning,
varav två genomförts under 3 söndagar, de övriga fyra på vardagar under 8 veckor. En cirkel Släktforskning
fortsättning, en Texttydningscirkel och en cirkel i registerprogrammet Min Släkt. Totalt med över 60 deltagare
plus kurs- och handledare.
Arrangemang och aktiviteter
Den 21 mars genomförde SiN den av Släktforskarförbundet pålysta Släktforskningens dag med öppet hus i
Sinnet. Arrangemanget resulterade i flera nya medlemmar och intresseanmälningar till höstens kurser.
Den 14 november, i samband med Arkivens Dag, hölls öppet hus i Sinnet. Av misstag hade vi även öppet hus
lördagen innan. Arrangemangen lockade många intresserade och vi fick flera nya medlemmar och även några
kursanmälningar inför våren.
Ett större medlemsmöte hölls i Hemgårdens lokaler den 15 oktober. Journalisten och författaren Anneli Hedlund
berättade om glömda pärlor bland Östergötlands slott och herresäten. Hennes bok om några av länets slott och
herresäten finns i Sinnets bibliotek. Efter föreläsningen vidtog trevlig samvaro vid kaffeborden.
Återkommande medlemsmöten av mer begränsad omfattning har hållits flera torsdagskvällar i Sinnet. Första
kvällen i januari ägnades åt bouppteckningar, i april berättade tidningsgruppen om sitt arbete. I februari besökte
vi Holmens Museum och i maj Kyrkans Museum.
Sfd2015 ägde rum i Nyköping 28-30 augusti. Ett ombud och en åhörare från SiN deltog på stämman under
fredagen och många medlemmar besökte Sfd2015 under helgen. Viss samåkning kunde ordnas.
Höstens aktiviteter startade med ett besök på Färgargården. Efter höstmötet gjorde vi en Moa-vandring, men
den gjordes i vår lokal. Sist ut i programmet var ett besök hos Norrköpings Föreningsarkiv.
Projektgruppen, som arbetar med att från gamla Norrköpings Tidningar registrera resande i forna tider, har
kommit en bit på väg med arbetet. Många årgångar återstår dock så fler medhjälpare är välkomna i gruppen.
Projektetgruppens mål är att göra materielet sökbart på nätet eller på CD.
Genom annonser i dagspressen har både nya och gamla medlemmar inbjudits till vår verksamhet.
Föreningens hemsida
Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt med aktuella händelser, information och trevliga tips.
Övrigt





Föreningen är fullvärdig medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
Studiemateriel och presentationsmateriel till anordnade kurser har utvecklats.
Ett antal massutskick via e-post resp. vanlig post har genomförts för att stärka kontakten med medlemmarna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas i bilagda bokslut och balansräkning.
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Tack
SiNs styrelse vill rikta ett varmt tack till värdar och kursledare samt för skötseln av Forskarcentret Sinnet, liksom
till dem som deltagit i aktiviteter, besökt vår hemsida eller på annat sätt visat intresse för vår förening.
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