Verksamhetsberättelse 2020
Inför föreningens årsmöte 2021 avger
styrelsen följande verksamhetsberättelse
för 2020.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av,
Marianne Ljungström ordförande,
Margaretha Vinterholt, vice ordförande,
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare, Kjell
Hassel, kassör, Agneta Berghem,
Margareta Lagerman och Kaj Höglander,
ledamöter.
Styrelsen har under arbetsåret haft 12
protokollförda sammanträden, ett
arbetsmöte samt årsmöte i mars.

Antal medlemmar
Föreningen har den 12 december 239
medlemmar.

Verksamhet under året
Pandemin gjorde att vi den 10 mars slutade
med fysiska medlemsmöten. Vi skaffade
en licens av nätverktyget Zoom för att
kunna ha framtida föredrag och möten
digitalt. Under hösten har vi haft föredrag
och caféer digitalt.
I år har vi inte sett någon möjlighet att
ordna ett Öppet Hus och vi har haft färre
släktforskarhjälptillfällen. Den som hört av
sig för att få forskarhjälp har vi sett till att
hjälpa.
Föreningen har under året haft en
verksamhet med bland annat mötesaftnar
med föredrag, Släktforskningens dag,
släktforskarcafé och släktforskarhjälp på
biblioteket. En heldagskurs i "Så använder
du ditt DNA-resultat" och en i "Spåra
släkten tusentals år tillbaka med DNA" har
genomförts.

Föreningen firade 30-årsjubileum i
samband med årsmötet
Årsmötet ägde rum den 3 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 mötesaftnar med föredrag har
anordnats.
Torsdag 6 februari: "Det titelsjuka 1800talet" - om 1800-talets bourgoisie, Kekke
Stadin. 37 deltagare.
Tisdag 3 mars "Information om Sveriges
Släktforskarförbunds verksamhet, historia
och inriktning", Erland Ringborg. 43
deltagare.
Tisdag 8 september: "Namnskicket i
Sverige"- med utgångspunkt i de olika
bestämmelser som rör personnamn, Sonja
Entzenberg. 37 deltagare.
Tisdag 13 oktober: "När Stockholm blev
storstad", Kenneth Walldén. 29 deltagare.
Tisdag 3 november "Hur man släktforskar
utanför Norden", Thomas Fürth. 20
deltagare.
Tisdag 10 november. "Fastigheter i
Sollentuna med fokus på Tureberg och
Hersby", Anders Boberg. 26 deltagare.
Tisdag 1 december: "Din gårds historia"hur man hittar information om en fastighet,
Anna-Lena Hultman. 55 deltagare.

Broschyren ”Lär känna din släkt”
Föreningens broschyr är aktuell och används
på Öppet hus, Släktforskningens dag och

andra aktiviteter.

Övriga aktiviteter
Forskarstöd vid släktforskardatorn.
Tre onsdagar under våren har erfarna
medlemmar funnits på biblioteket för att ge
forskarstöd vid släktforskardatorn i
Sollentuna bibliotek.
Lördag 18 januari genomfördes
Släktforskningens dag över hela landet.
Vi deltog på Sollentuna bibliotek med
information om släktforskning och om vår
förening.
Hans Högman höll ett föredrag om
Indelningsverket 1682-1901 och Kjell
Hassel höll ett föredrag om hur man börjar
släktforska.
Sollentuna hembygdsförening visade sin
verksamhet. Vår förening hade egna
stationer med Arkiv Digital, Ancestry,
Smedskivan, Rotemannen, SVAR och
MinSläkt. Det var bemanning vid
släktforskarstödsdatorn. Cirka 55 personer
besökte oss. Släktforskningens dag
initieras av Sveriges Släktforskarförbund
och temat i år var ”Officerare och soldaterderas liv och bostäder”.
Helgen 7-8 mars deltog styrelsens
ordförande i en Samrådskonferens i
Uppsala som Sveriges Släktforskarförbund
höll inför höstens stämma.
Tisdag 7 april anordnade vi en
heldagskurs "Så använder du ditt DNA
resultat" med Peter Sjölund som
kursledare, 39 personer deltog
Onsdag 8 april anordnade vi en
heldagskurs "Spåra släkten tusentals år
tillbaka med DNA" med Peter Sjölund som
kursledare, 40 personer deltog.
Båda dessa kurser genomfördes digitalt
med Zoom.
Lördag 12 september hade Sveriges
Släktforskarförbund riksstämma digitalt
med Zoom. Föreningen representerades av
ordföranden Marianne Ljungström.
Tisdag 29 september hade vi ett
släktforskarcafé med temat DNA och flera
medlemmar berättade hur de gått tillväga
för att hitta en fader okänd. 20 personer
deltog.

Torsdag 10 december hade vi ett
släktforskarcafé där medlemmar visade
vilket släktforskarprogram de använder. 30
personer deltog.

Hemsidan
Styrelsen sköter hemsidan själva och det
sker en kontinuerlig uppdatering.
Hemsidan sköts av Agneta Berghem, BrittMarie Sjöquist, samt Kjell Hassel med
bakomliggande funktioner.
Varje år har vi ett separat arbetsmöte om
endast Hemsidan, dess utseende, innehåll,
uppdatering med mera. Vi har lagt ut antecknat från år 1999 och införda artiklar är
sökbara förutom de två sista årens artiklar.
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.

Antavlan
Det finns fortfarande sex stycken antavlor
kvar till försäljning.

Ekonomi
Den kompletta ekonomiska redovisningen
presenteras vid årsmötet.
Kommunens Kultur- och fritidsnämnd har
beviljat föreningen ett bidrag på 6000
kronor, vilket betyder mycket för
föreningens ekonomi.
Marknadsföring
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

an-tecknat
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 har även börjat distribuera an-tecknat
som pdf.

Biblioteket
Margareta Lagerman har haft ansvar för
föreningens släktforskarhörna på
huvudbiblioteket i Sollentuna. Vi har haft
ett gott samarbete med Sollentuna
bibliotek.

Slutord
I samband med att vi ordnade två
kursdagar i DNA-forskning fick vi flera
nya medlemmar, men medlemsantalet har
minskat sedan år 2019.
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.
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