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Årsmötet 2019
Årsmötet hålls torsdagen den 21 mars kl. 18.00 i Östersunds bibliotek. Den
formella kallelsen finns med i detta utskick. Vid mötet kommer 2018 års
stipendium ur Margareta och Robert Berghagens stiftelse att delas ut.
Dessutom lämnas information om föreningens verksamhet.

Facebookgruppen Historiska Östersund
Facebookgruppen Historiska Östersund är en mötesplats på nätet där
deltagarna kan lägga in egna foton från det gamla Östersund och
kommentera både de egna och andras bilder. Gruppen startades på initiativ
av Per Edström och den blev fort populär med snabbt ökande antal
medlemmar. Det ökade också arbetet med att på egen hand administrera
gruppen. Därför fick FGÖ 2017 förfrågan om att överta ansvaret för
facebookgruppen vilket accepterades.
Efter övertagandet har antalet medlemmar fortsatt att öka och uppgick i
början av 2019 till nära 6 000 anslutna. FGÖ ansvarar för administrationen
av gruppen vilket bl.a. innebär kontroll av att enbart seriösa deltagare blir
anslutna.
Facebookgruppen är ett för föreningen nytt och hittills oprövat medium med
stor spridning som ger möjligheter att få kontakt med nya grupper av
personer som är intresserade av Östersunds historia.

Föreningens fotosamling på nätet
Numera är det möjligt att via hemsidan ta del av FGÖ:s rikliga fotosamling.
Att det är möjligt beror på det mångåriga ideella arbete som föreningens
fotogrupper utfört genom att överföra bilderna till digitalt format.
Nuvarande fotogrupp började för tio år sedan och består i dag av Anita
Berglund, Roland Forsberg, Stefan Bergman, Håkan Larsson och Carl
Henrik Jonasson. Gruppen träffas en gång i veckan på föreningskansliet för
arbetet med bilderna.
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Anita Berglund skannar, Stefan Bergman registrerar och Carl Henrik Jonasson
kollar i arkivet

Roland Forsberg och Håkan Larsson granskar bilder som ska skannas

Arbetet består i att systematiskt gå igenom en bild i sänder och skanna in
den i den databas som används och registrera en standardiserad information
om bilden som gör den sökbar. Till arbetet hör också att om möjligt
kontrollera att uppgifter om motiven på bilderna är riktiga.
FGÖ:s fotosamling omfattar omkring 12 000 bilder varav cirka 11 000 nu är
skannade och tillgängliga via hemsidan under fliken Bilder och arkiv. Bland
de inskannade bilderna ingår även föreningens fotograferade konst.
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