
 

 

Sollentuna Släktforskare 
Verksamhetsberättelse 2016 

 

Inför föreningens årsmöte 2017 avger 

styrelsen följande verksamhetsberättelse 

för 2016. 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av, 

Marianne Ljungström ordförande, 

Margareta Lagerman, vice ordförande, 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare,  

Kjell Hassel, kassör, Agneta Berghem, 

Margaretha Vinterholt och Kaj Höglander.  

Styrelsen har under arbetsåret haft 13 

protokollförda sammanträden förutom ett 

årsmöte i februari. 

Antal medlemmar 
Föreningen har nu den 1 december 230 

medlemmar. 

Verksamhet under året 
Föreningen har under året haft en 

omfattande verksamhet med bland annat 

mötesaftnar med föredrag, Släktforsk-

ningens dag, Öppet Hus, forskarhjälp på 

biblioteket och studiebesök.  

   Årsmötet ägde rum den 22 februari. 

   Tyvärr vill ingen av medlemmarna ingå i 

Valberedningen. Detta arbete har då fallit 

på Styrelsen.  

   Kultur- och fritidsnämnden har inbjudit 

de ideella kulturföreningarna till en 

uppföljningskonferens av ”En 

överenskommelse mellan kommunen och 

idéburna organisationer/föreningar”. Den 

skedde 23 maj och vi deltog. Det finns 168 

föreningar i kommunen, alla var inbjudna 

men endast 6-7 hörsammade inbjudan och 

deltog. 14 föreningar hade skrivit på 

överenskommelsen. 

   Nytt för i år är att vi har samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 

Mötesaftnar 
   Tisdagen den 22 januari: Karin 

Borgkvist Ljung från Riksarkivet berättade 

om "Domböcker". 77 deltagare. 

   Torsdagen den 18 februari: Jan 

Eurenius från Arkiv Digital berättade om 

”Nyheter i Arkiv Digital”. 63 deltagare. 

   Måndagen den 22 februari: Bo 

Lindberg läkare och släktforskare berättade 

om ”Dödsorsaker i kyrkböckerna” efter 

årsmötet. 58 deltagare. 

   Tisdagen den 15 mars: Sven-Olof 

Åkerlund berättade om ”Emigration från 

Hälsingland till North Dakota”. 36 del-

tagare. 

   Tisdagen den 5 april: Anna-Karin 

Westerlund f d 1:e arkivarie Uppsala 

Landsarkiv berättade om ”Fader okänd”. 

99 deltagare. 

   Tisdagen den 13 september: Åsa 

Holmgren etnolog och museipedagog 

berättade om ”Vällingklockan och den vita 

piskan” om statarnas liv och historia.  

46 deltagare. 

   Onsdag 19 oktober: Örjan Hedenberg 

från Föreningen för smedsläktforskning 

berättade om ”Smedsforskning”. 46 del-

tagare. 

   Tisdagen den 15 november: Kjell 

Hassel föreningens kassör berättade om 

”Hur tar man hand om sitt släktforskar-

material?”. 62 deltagare. 

   Torsdagen den 1 december: 

Medlemsträff  ”Visning av program att 

lagra sin släktforskning i - MinSläkt, 

Disgen, My Heritage, Genney, Ancestry” 

och möjlighet att utbyta erfarenheter med 

andra släktforskare. 64 deltagare. 

Broschyren ”Lär känna din släkt” 
Föreningens broschyr ”Känner du din 

släkt?” används på Öppet Hus, 

släktforskningens dag och andra 

aktiviteter. 

Övriga aktiviteter 
Forskarstöd vid släktforskardatorn. 

Sex onsdagar under våren och fem under 

hösten har erfarna och engagerade med-

lemmar funnits på biblioteket för att ge 



 

 

forskarstöd vid släktforskardatorn på 

Sollentuna bibliotek. 

   Torsdagen den 3 mars informerade vi 

Brf Taljan i Sollentuna om vår förening, 

vår hemsida och forskarstödet samt 

berättade hur man kommer igång med 

släktforskning. Deltagarna fick litet hjälp 

att komma igång med sin egen släktforsk-

ning. Mycket nöjda deltagare. 

   Lördagen den 5 mars höll Sveriges 

Släktforskarförbund en Samrådskonferens 

på Nordiska museet. Agneta Berghem 

deltog från vår förening. 

   Lördagen den 19 mars genomfördes 

Släktforskningens dag över hela landet. 

Vi deltog på biblioteket med information 

om släktforskning och om vår förening. 

   Magnus Bäckmark berättade om ”DNA i 

släktforskningen”. 

   Utställare som deltog var Arkiv Digital, 

DIS-Öst, Matajo Släktforskning,  Judiska 

släktforskningsföreningen, Svenska 

Sällskapet för Genetisk Genealogi SSGG. 

Vi hade som vanligt gott samarbete med 

bibliotekets personal. Cirka 90 personer 

besökte oss.  Släktforskningens dag 

initieras av Sveriges Släktforskarförbund 

och temat i år var ”DNA i släktforsk-

ningen”. 

   Tisdagen den 19 april anordnades 

studiebesök på Riksarkivet i Arninge. Där 

fick vi höra om hur många arkiv de har och 

att alla passansökningar från åren 1940 - 

1955 finns där. Vi fick följa Selma 

Lagerlöf från vaggan till graven, samt 

information om hur man söker i historiska 

kartor på lantmäteriets hemsida. I Arninge 

finns även ett omfattande referensbibliotek. 

   Torsdagen den 19 maj anordnades 

studiebesök på Landsarkivet, i Uppsala. 

Det var ett mycket informativt och 

intressant besök med många tips om alla de 

handlingar och arkiv som finns där. 

   Onsdagen den 19 augusti var det 

redaktörkonferens och Riksstämma i 

Umeå Föreningen representerades av 

Agneta Berghem. 

   Torsdag och fredag den 20-21 augusti 

ägde Släktforskardagarna i Umeå rum. 

Föreningen representerades av Agneta 

Berghem. Det var välbesökta dagar med 

olika föredragshållare och utställare. 

   Onsdagen den 7 september 

presenterade vi föreningen på Upplands 

Väsby bibliotek i samband med att de hade 

ett föredrag om att komma igång med 

släktforskning. 

   Tisdagen och onsdagen den 4 och 5 

oktober deltog föreningen i e-medborgar-

dagarna på biblioteket i Sollentuna. Vi 

hade ett uppskattat drop-in forskarstöd vid 

både släktforskardatorn och vår 

föreningsdator. 

   Onsdagen den 12 oktober: anordnades 

en DNA-diskussionsgrupp för de som har 

topsat sig och de som tänker göra det. Det 

var 17 deltagare och det blev ett bra 

diskussionsforum. 

   Lördagen den 22 oktober hade 

föreningen Öppet Hus på biblioteket, 

Sollentuna Centrum. I år kom cirka 60 

personer och det var ett uppskattat 

evenemang av besökarna. 

   Utställare var Arkiv Digital, DIS-Öst, 

Matajo Släktforskning, Judiska släktforsk-

ningsföreningen samt Emigrantforskning 

Elisabet Thorsell. 

   Vi hade drop-in vid släktforskardatorn, 

visade Rotemannen 2 och Ancestry vid 

andra datorer. 

   Onsdagen den 26 oktober anordnades 

studiebesök på Krigsarkivet. 

Hemsidan 
Vi sköter hemsidan själva. Det sker en 

kontinuerlig uppdatering. Varje år har vi 

ett separat styrelsemöte om bara 

Hemsidan, dess utseende, innehåll, 

uppdatering med mera. I år har vi lagt till 

nya flikar exempelvis Forskning i andra 

länder. 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 

http://www.sollentunaslaktforskare.se/


 

 

släktforskning. Förhoppningsvis kan det 

locka yngre släktforskare. 

Antavlan 
Det finns fortfarande antavlor kvar till 

försäljning. 

Ekonomi 
Den kompletta ekonomiska redovisningen 

presenteras vid årsmötet. 

   Kommunens Kultur- och fritidsnämnd 

har beviljat föreningen ett bidrag på 7000 

kronor, vilket betyder mycket för före-

ningens ekonomi. Kultur- och fritids-

nämnden har beviljat nedsatt hyra för 

Amorinasalen och Tintomararummet. 

Dessutom får föreningen annonsera gratis i 

Sollentuna kommuns kulturkalendarium 

samt på kommunens anslagstavlor. 

Kommunen sköter distributionen. Vidare 

marknadsförs våra aktiviteter i ”Mitt i 

Sollentuna” under rubriken På Gång. Vi 

marknadsförs dessutom i ”Vi i Sollentuna” 

och på Sollentuna biblioteks hemsida samt 

i ”Rötters” evenemangsförteckning. 

Nytt för i år är att vi får annonsera våra 

aktiviteter på Upplands Väsby bibliotek 

och i tidningen ”Mitt i Upplands Väsby” 

under rubriken På Gång samt i 

Vuxenskolans kurskatalog och på deras 

hemsida.  

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 på försök. 

Biblioteket 
Margareta Lagerman har haft ansvar för 

föreningens släktforskarhörna och vårt 

skåp på huvudbiblioteket i Sollentuna. 

Släktforskarregistret 
Släktforskarregistrets vara eller icke vara 

har varit uppe till diskussion och vi har 

beslutat att lägga ned det. Det har alltid 

funnits tillgängligt vid föredragsaftnarna, 

men få tittar i det. Inga nya medlemmar 

fyller i sina forskningsområden. Om det 

finns intresse är det bättre att ordna 

arbetsgrupper som forskar inom samma 

område. 

Slutord 
Det har varit ett stort antal deltagare på 

aktiviteterna. 

   Nya medlemmar har tillkommit vilket 

gör att föreningen har ökat sitt medlems-

antal. Detta visar att det är viktigt att 

föreningen visar upp sig och deltar på 

Släktforskningens dag och att vi anordnar 

Öppet Hus. 

   Forskarstödet på biblioteket är ett mycket 

uppskattat inslag i föreningens verksamhet. 

   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 2016-12-31 

 

Marianne Ljungström, Agneta Berghem, 

Kjell Hassel, Kaj Höglander, Margareta 

Lagerman, Britt-Marie Sjöquist och 

Margaretha Vinterholt 

  


