
 

 

Sollentuna Släktforskare 
Verksamhetsberättelse 2018 

 

Inför föreningens årsmöte 2019 avger 

styrelsen följande verksamhetsberättelse 

för 2018. 

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 10 

protokollförda sammanträden, ett 

arbetsmöte om hemsidan och ett årsmöte i 

februari. 

Antal medlemmar 
Föreningen har den 1 december 247 med-

lemmar. 

Verksamhet under året 
Föreningen har under året haft en 

omfattande verksamhet med bland annat 

mötesaftnar med föredrag, Släktforsk-

ningens dag, Öppet Hus, släktforskarhjälp 

på biblioteket, studiebesök och 

släktforskarcaféer. 

   Ett gruppmöte har ordnats om emigrant-

forskning. 

   Två studiecirklar i att tyda handstilar har 

genomförts. 

   Årsmötet ägde rum den 27 februari. 

   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. 
Tisdag 27 februari: ”Morden i Ryssvillan, 

Bollstanäs”, Bo Lindman. 52 deltagare. 

Lördag 10 mars: ”Hur du hittar släkten i 

Amerika”, Anna-Lena Hultman. 43 delta-

gare. 

Onsdag 11 april: ”Tips om hur man kan 

använda Family Search i 

släktforskningen”, Ingrid Rydström, 

Family Search. 33 deltagare. 

Måndag 14 maj: ”Arkiv Digital om 

nyheter och framtidsplaner”, Jan Eurenius, 

Arkiv Digital. 44 deltagare. 

Lördag 29 september: ”DNA-workshop”, 

Peter Sjölund. 132 deltagare. 

Tisdag 16 oktober: ”Hur man forskar i 

Östersjöområdet”, Hans-Dieter Grahl,  

G-gruppen. 24 deltagare. 

Måndag 5 november: ”Inrikes pass”, 

Hans Hanner, Genealogiska föreningen. 30 

delta-gare. 

Tisdag 20 november: ”Brevväxling 1834-

1847 mellan riksarkivarien Hans Järta och 

hans närmaste man på Riksarkivet Bror-

Emil Hildebrand om hur de får fart på 

verksamheten inom Riksarkivet”, Kerstin 

Assarsson Rizzi. 25 deltagare. 

Broschyren ”Lär känna din släkt” 
Föreningens broschyr har uppdaterats och 

används på Öppet hus, släktforskningens 

dag och andra aktiviteter. 

Övriga aktiviteter 
Forskarstöd vid släktforskardatorn. 

Sex onsdagar under våren och sex under 

hösten har erfarna medlemmar funnits på 

biblioteket för att ge forskarstöd vid 

släktforskardatorn i Sollentuna bibliotek. 

   Kurs i att tyda handstilar 

Under våren har vi ordnat en nybörjarkurs  

och under hösten en fortsättningskurs, med 

fem sammankomster vardera. Båda 

kurserna blev snabbt fulltecknade med max 

10 deltagare.  

   Lördag 20 januari genomfördes 

Släktforskningens dag över hela landet. 
Vi deltog på biblioteket med information 

om släktforskning och om vår förening. 

Utställare som deltog var DIS-Öst, Matajo 

Släktforskning och Sollentuna hembygds-

förening. Vi hade egna stationer med Arkiv 

Digital, Ancestry, Smedskivan, Rote-



 

 

mannen och Minsläkt. Det var bemanning 

vid släktforskarstödsdatorn. Föredrag om 

hur man börjar släktforska hölls vid två 

tillfällen. Vi hade som vanligt gott 

samarbete med bibliotekets personal. Cirka 

92 personer besökte oss.  

Släktforskningens dag initieras av Sveriges 

Släktforskar-förbund och temat i år var 

”Arkiv”. 

   Lördag och söndag 3-4 mars höll 

Sveriges Släktforskarförbund en 

Samrådskonferens i Uppsala. Ordförande 

Marianne Ljungström deltog från vår 

förening. 

   Onsdag den 21 mars anordnades ett 

släktforskarcafé. Det var 24 deltagare. 

   Fredag 31 augusti var det Riksstämma 

i Växjö. Föreningen representerades av 

ordföranden Marianne Ljungström. 

   Lördag och söndag 1-2 september ägde 

Släktforskardagarna i Växjö rum. 

Föreningen representerades av Marianne 

Ljungström. Det var välbesökta dagar med 

olika föredragshållare och utställare. 

   Onsdag 5 september gjordes ett studie-

besök på Edsbergs slott. 23 personer 

deltog. 

   Söndag 23 september deltog vi på 

Hersby hembygdsgård när Sollentuna 

Hembygdsförening anordnade höstmark-

nad. 

   Måndag 24 september anordnades ett 

släktforskarcafé. Det var 25 deltagare. 

   Lördag 20 oktober hade föreningen 

Öppet Hus i biblioteket, Sollentuna 

Centrum. I år kom cirka 60 personer och 

det var ett uppskattat evenemang av 

besökarna. 

   Utställare var DIS-Öst, Elisabeth 

Thorsell emigrantforskning och G-

gruppen.  

   Vi hade drop-in vid släktforskardatorn, 

visade Rotemannen 3, Arkiv Digital, 

Ancestry och Minsläkt vid andra datorer. 

   Måndag 12 november anordnades ett 

skäktforskarcafé. Det var 28 deltagare. 

   Torsdagen den 6 december anordnade 

vi en medlemsträff där vi hade flera 

stationer med olika släktforskarprogram, 

gav släktforskarhjälp och hjälpte till att 

tyda handstilar, mm. Det var 41 deltagare. 

   Tisdag 11 december var vi på SeniorNet 

där vi presenterade vår förening, vår 

hemsida och vi visade hur man börjar 

släktforska. Två personer fick hjälp att via 

hemsidan boka släktforskarhjälp på 

biblioteket. Besöket var uppskattat. 

Hemsidan 
Styrelsen sköter hemsidan själva och det 

sker en kontinuerlig uppdatering. 

Hemsidan sköts av Britt-Marie Sjöquist, 

Agneta Berghem samt Kjell Hassel med 

trkknikrn. 

   Varje år har vi ett separat arbetsmöte om 

bara Hemsidan, dess utseende, innehåll, 

uppdatering med mera. I år har vi lagt ut 

an-tecknat 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 
Några antavlor finns fortfarande kvar att 

köpa. 

Ekonomi 
Den kompletta ekonomiska redovisningen 

presenteras vid årsmötet. 

   Kommunens Kultur- och fritidsnämnd 

har beviljat föreningen ett bidrag på 10.000 

kronor, det är 3.000 kronor mer än förra 

året, vilket betyder mycket för föreningens 

ekonomi.  

Marknadsföring 
Vi får som kulturell och ideell förening av 

Kultur- och fritidsnämnden nedsatt hyra 

för Amorinasalen och Tintomararummet. 

Föreningen får annonsera gratis i 

Sollentuna kommuns kulturkalendarium 

samt på kommunens anslagstavlor. 

Kommunen sköter distributionen. Vidare 

marknadsförs våra aktiviteter i ”Mitt i 

http://www.sollentunaslaktforskare.se/


 

 

Sollentuna” under rubriken På Gång. Vi 

marknadsförs dessutom i ”Vi i Sollentuna” 

och på Sollentuna biblioteks hemsida samt 

i ”Rötters” evenemangsförteckning. 

   Vi annonserar även våra aktiviteter på 

Upplands Väsby bibliotek och i tidningen 

"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 och vårt 

skåp på huvudbiblioteket i Sollentuna. 

Slutord 
Det har varit ett stort antal deltagare i 

aktiviteterna. 

   Nya medlemmar har tillkommit vilket 

gör att föreningen har ökat sitt 

medlemsantal. Detta visar att det är viktigt 

att föreningen visar upp sig och deltar på 

Släktforskningens dag och att vi anordnar 

Öppet Hus och intressanta föredrag. 

   Nytt för i år är att vi anordnar 

släktforskarcafé där medlemmar träffas 

och hjälper varandra med olika problem. 

Det är uppskattat och det kommer vi att 

fortsätta med. 

   Forskarstödet på biblioteket är ett 

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. 
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Marianne Ljungström, Agneta Berghem, 

Kjell Hassel, Kaj Höglander, Margareta 

Lagerman, Britt-Marie Sjöquist och 

Margaretha Vinterholt 
  


