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Sandviken

Verksamhetsberättelse
2019
Sällskapet Släktforskarna består vid årets utgång av 240 medlemmar. Föreningen bildades
1987 och blev samma år medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ord.ledamöter
Catharina Holmström, Ordf
AnnKristin Bäckström, v.ordf
Linda Wedmark, sekr
Christina Lundmark, kassör
Lasse Hagström, styr.ledamot
Styr.suppl.
Per-Erik Gustavsson
Sune Bergström
Lars Hagström, studieorganisatör

Revisorer
Inger Elisson Wigö
Toivo Sjöberg
Rev.suppl
Gunilla Vestlund
Vakant

Under verksamhetsåret har hållits 5 protokollförda styrelsesammanträden och 2
medlemsmöten och 1 årsmöte.
Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till kassörens rapport.
Under året har aktiviteter förekommit av olika slag.
16 Mars Årsmöte på Plangården. Ca 25 stycken medlemmar som kom.

13 April Nyfiken på din bakgrund. Ca 5-6 stycken intresserad kom. 1 ny medlem fick vi.

22 Maj hade föreningen säsongsavslutning vid Sjöbergs fäbod. En trevlig och trivsam kväll.
Ca 20 medlemmar dök upp på avslutningen.
25 September: Lars Hagström och Lars Göran Berg hade information om släktforskning för
Lioness damerna. Det var ca 40 – 50 st som kom och lyssna.
12 Oktober: Nyfiken på din bakgrund. Det kom ca 5-8 stycken intresserade. Vi fick 2 nya
medlemmar.
16 och 23 November: Medlemsmöten. Anledningen till att det blev två var att det hade blivit
dubbel information i tidningen.
14 december avslutades termin med lite luciafirande. Vi hade öppet hus i lokalen på Folkets
Hus. Medlemmarna bjöds på kaffe och pepparkakor och trevlig pratstund.
Lars Hagström har under hösten 2019 inte haft några kurser i släktforskning. Han känner att
han har gjort sitt som kursledare och för närvarande letar vi efter en ersättare som kan hålla i
kurserna.
Föreningen har som tidigare år givit ut tidningen Stamträdet 4 ggr under året.
Öppet Hus Har vi haft i föreningslokalen helgfria onsdagar kl 15 – 17 med tre medlemmar på
plats för att hjälpa till, och helgfria lördagar kl 11.30 – 13.30 då det varit en medlem på plats.
Föreningen har i år haft en minskning av besökande på Öppet Hus, av både medlemmar och
icke medlemmar. Totalt har det varit ca 150 personer.
Antal besökande / Månad
Januari: 34, Februari: 26, Mars: 21, April: 28, Maj - Augusti; September: 20, Oktober:
30, November: 28, December: 24. Sen är det ca 20 st som inte har skrivit upp sig när de varit
till lokalen.
Detta har slagit väl ut och det har tack vare dessa öppethållanden, samt naturligtvis kurserna i
släktforskning, lockat fler medlemmar. Gamla medlemmar är också trogna besökare och det
verkar som om intresset för släktforskning fortsätter. Vi är väldigt tacksamma för alla som
kommer och besöker oss.
Vi har under året haft en hel del tråkigheter med lokalen vi har på biblioteket. Det är ofta det
har varit annat folk i lokalen som har gjort att det är många av våra medlemmar som inte vill
vara där. Även personalen på Öppet Hus har tyckt att det har varit obekvämt. Vi känner oss
bortskrämda. På grund av detta har vi börjat titta efter ett nytt ställe, en ny lokal som vi kan rå
över själva.
Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret 2019 och hoppas på en liknande
positiv anda hos medlemmarna under kommande verksamhetsår.
Sandviken den 25 februari 2020
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