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Sällskapet Släktforskarna består vid årets utgång av 225 medlemmar. Föreningen bildades 

1987 och blev samma år medlem i Sveriges Släktforskarförbund. 
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Under verksamhetsåret har hållits 7 protokollförda styrelsesammanträden och 1 årsmöte. 

Någon mer aktivitet har vi inte kunnat haft pga pandemin. 

 

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till kassörens rapport. 

 

De få aktiviteter vi har haft är. 

 

15 Mars Årsmöte på Plangården. Ca 25 stycken medlemmar som kom. 
 

 

Föreningen har som tidigare år givit ut tidningen Stamträdet 4 ggr under året. 
 



Öppet Hus Under våren 2020 så har vi haft Öppet Hus i föreningslokalen på Folkets Hus 

med sporadiska besök. Fr.o.m september har vi haft Öppet Hus i vår nya lokal på Gesällvägen 

13. Där har besöksantalet varit betydligt bättre. Vi har haft ca 120 besökare under den korta 

tiden vi hade öppet innan vi fick stänga igen pga pandemin. 
 

 

Eftersom vi har haft en del tråkigheter på Folket Hus så valde vi att flytta till en egen lokal i 

Handverkarbacken. Adressen är Gesällvägen 13 med ingång från baksidan från Hedåsvägen. 

Under hösten 2020 så hade vi en hel del besökare tills vi var tvungna att stänga igen men det 

känns ändå positivt att få ha ett eget ställe. 

Nu hoppas vi att medlemmarna kommer tillbaka som inte har vågat eller kunnat besöka oss på 

Folkets Hus tidigare. 
 

 

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret 2020 och hoppas på en liknande 

positiv anda hos medlemmarna under kommande verksamhetsår. 
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