Verksamhetsberättelse 2021
Inför föreningens årsmöte 2022 avger
styrelsen följande verksamhetsberättelse
för 2021.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Marianne Ljungström ordförande,
Margaretha Vinterholt, vice ordförande,
Agneta Berghem, sekreterare, Kjell Hassel,
kassör, Camilla Wetzel, Owe Lindquist och
Kaj Höglander, ledamöter.
Styrelsen har under arbetsåret haft 11
protokollförda sammanträden samt årsmöte
i mars.

Antal medlemmar
Föreningen har den 31 december 199
medlemmar.

Verksamhet under året
Vi har haft våra föredrag, caféer och möten
digitalt t.o.m. september med Zoom. Innan
vi kom igång med digitalt forskarstöd så
hjälpte vi den som hörde av sig.
Släktforskarstödet hade vi digitalt vid ett
tillfälle.
Från oktober har vi haft fysiska föredrag,
släktforskarstöd och café.
Årsmötet var digitalt och ägde rum den 16
mars.
Tyvärr vill ingen av medlemmarna ingå i
Valberedningen. Detta arbete har då fallit
på Styrelsen.
Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och vi samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Mötesaftnar
Följande föredrag har anordnats.
Tisdag 19 januari: ”Utanförskapets
villkor - att forska om arbetslösa och
fyllon”, Thomas Fürth. 25 deltagare.

Tisdag 2 mars: ”Oäkta barn – fader
okänd”, Kalle Lindström. 44 deltagare.
Tisdag 23 mars: ”Skogsfinnar – inhemsk
migration på 1500-talet och början av
1600-talet”, Marie Andersen. 35 deltagare.
Tisdag 13 april: ”Hur jag finner mina
militära förfäder”, Lars Ericson Wolke. 42
deltagare.
Tisdag 4 maj: ”Svenskar i Österled”, Kjell
Pettersson. 29 deltagare.
Måndag 13 september: ”Pappa vem är
du?”, Christina Sagersten. 18 deltagare.
Tisdag 5 oktober: ”Om smeder”, Örjan
Hedenberg. 30 deltagare.
Tisdag 2 november: ”Anno 1891 –
Helena Erika och Erik Ersson Nordin
emigrerar till Brasilien”, Mona Nordin. 27
deltagare.
Tisdag 16 november: ”Gästgivaregårdar
och gästgiveridagböcker”, Hans Hanner
och Mats Johansson. 29 deltagare.

Övriga aktiviteter
Forskarstöd vid släktforskardatorn.
Under året gavs forskarstöd via Zoom en
gång.
Fyra onsdagar under hösten har erfarna
medlemmar funnits på biblioteket för att ge
forskarstöd vid släktforskardatorn i
Sollentuna bibliotek.
Torsdag 18 februari hade vi ett
släktforskarcafé via Zoom där medlemmar
berättade om två släktforskarprogram,
Disgen och Genney. Vi fick även
information om Förbundets projekt NÅDD
arbete med nya dödskivan. 22 personer
deltog.
Lördag 6 mars deltog styrelsens
ordförande i en Samrådskonferens via
Zoom som Sveriges Släktforskarförbund
anordnade inför höstens stämma.

Lördag 4 september hade Sveriges
Släktforskarförbund riksstämma digitalt
via Zoom. Föreningen representerades av
ordföranden Marianne Ljungström.
Lördag och söndag 11-12 september
anordnade Göteborgsregionens
Släktforskare ”Släktforskardagarna
digitalt”. Vi hade en obemannad monter på
utställningen.
Lördag och söndag 9-10 oktober hade
Sveriges Släktforskarförbund en digital
workshop om ”Digitala möten – krångel
och möjligheter för föreningar” via Zoom.
Från vår förening deltog Marianne
Ljungström och Kjell Hassel.
Lördag 16 oktober hade vi ett
släktforskarcafé i Tintomara där
medlemmar fick träffas och diskutera och
lösa problem över en kopp kaffe. 22
personer deltog.
Tisdag 30 november hade vi
medlemsmöte. Föreningen bjöd på kaffe,
saffransbröd, pepparkakor och glögg. PerGöran Olsson visade Disgen 2021 och
Disbyt. 20 personer deltog.

Ekonomi
Den kompletta ekonomiska redovisningen
presenteras vid årsmötet.
Kommunens Kultur- och fritidsnämnd har
beviljat föreningen ett bidrag på 7000
kronor, vilket betyder mycket för
föreningens ekonomi.
Föreningen har skaffat ett swishkonto för
att underlätta hanterandet med kontanter.

Marknadsföring

Broschyren ”Lär känna din släkt”

Vi får som kulturell och ideell förening av
Kultur- och fritidsnämnden nedsatt hyra av
kommunens lokaler. Föreningen får
annonsera gratis i Sollentuna kommuns
kulturkalender samt på kommunens och
bibliotekets anslagstavlor . Kommunen
sköter distributionen. Vidare marknadsförs
våra aktiviteter i lokaltidningen Mitt i
Sollentuna under rubriken På Gång samt i
Rötters kalendarium.
Vi annonserar även våra aktiviteter på
Studieförbundet Vuxenskolans hemsida
samt Upplands Väsby bibliotek och i
lokaltidningen Mitt i Upplands Väsby
under rubriken På Gång.

Föreningens broschyr är aktuell och används
på Öppet hus, Släktforskningens dag och

an-tecknat

andra aktiviteter.

Hemsidan
Styrelsen sköter hemsidan själva och det
sker en kontinuerlig uppdatering.
Hemsidan sköts av Agneta Berghem samt
Kjell Hassel med bakomliggande
funktioner.
Äldre årgångar av medlemstidningen antecknat finns tillgängliga på hemsidan.
Många av de fina huvudbilder vi har på
hemsidan får vi från vår medlem Rolf
Olsson.
www.sollentunaslaktforskare.se

Facebook
Vi har en egen grupp på Facebook som
heter ”Sollentuna Släktforskare”. Där
annonserar vi våra aktiviteter. Vidare kan
den fungera som ett diskussionsforum för
släktforskning.

Föreningens medlemstidning har utkommit
med 4 nummer under året. Tidningen sköts
av en redaktionsgrupp bestående av Agneta
Svensson, Birgitta Hassel, Agneta
Berghem och Margaretha Vinterholt.
Vi framför härmed ett hjärtligt tack till
dem. Styrelsen har två representanter i
gruppen.
Vi distribuerar an-tecknat både som
papperstidning och pdf utom till de
personer som anmält att de endast vill ha
den som pdf.

Biblioteket
Kaj Höglander har ansvar för föreningens
släktforskarhörna på huvudbiblioteket i
Sollentuna. Vi har ett gott samarbete med
Sollentuna bibliotek med släktforskardatorn och när vi anordnar öppet hus i
biblioteket.

Slutord
2021 har varit ett speciellt år med covid-19
och restriktioner.
Vi har kunnat hålla igång vår verksamhet
digitalt när vi inte kunde ordna fysiska
möten och har tack vare detta inte förlorat
alltför många medlemmar.
Om Folkhälsomyndigheten (FHM) inför
nya restriktioner kan vi lägga om vår
planerade verksamhet till digital med
Zoom.
Vi följer FHMs rekommendationer
angående möten.
Det är betydligt svårare att hyra lokalerna i
biblioteket under den tid kommunhuset
byggs om då kommunledningen har bokat
lokalerna från 8.00 till 16.00 varje vardag.
Det blir betydligt mycket dyrare att hyra
andra lokaler då timkostnaden är högre.
Medlemsantalet har minskat sedan 2020,
dock har vi fått 15 nya medlemmar.
Ett stort tack till kaffekokarna och till
Birgitta Hassel som sett till att det fanns
kaffe och kaffebröd till våra fysiska möten.
Många medlemmar har ställt upp och
hjälpt till i olika sammanhang. Till dessa
riktas ett varmt tack.
Styrelsen tackar för det gångna året och
önskar föreningen fortsatt framgång i sitt
arbete.
Sollentuna 2021-12-31
Marianne Ljungström, Margaretha
Vinterholt, Agneta Berghem, Kjell Hassel,
Camilla Wetzel, Owe Lindquist och Kaj
Höglander.

