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Sällskapet Släktforskarna består vid årets utgång av 145 medlemmar. Föreningen bildades 
1987 och blev samma år medlem i Sveriges Släktforskarförbund. 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Ord.ledamöter 
Catharina Holmström, Ordf 
Catarina Vågberg, v.ordf 
Agneta Gustafsson, kassör 
Per-Erik Gustafsson, sekreterare 
Mariana Rokka, styr.ledamot 

Styr.suppl.	
Jan-Erik Pettersson 
Anna Johansson 

Revisorer 
Inger Elisson Wigö 
Christina Lundmark 

Rev.suppl	
Åsa Lindgren 

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 aktiviteter vi har haft är. 

20 Mars Årsmöte på lokalen. Ca 20 medlemmar kom på mötet. 

22 Maj Något försenat men ändock så blev det en Invigning av den nya lokalen. Vi hade den 
stora äran att ha Kjell Holmgren som föreläste i två omgångar om Svenskt Porträttarkiv och 
sen om Ovansjö Fotohistoriska. 	



25 Maj Sedvanlig våravslutning vid Sjöbergs Fäbod. Föreningen bjöd på korv med bröd. En 
tipspromenad från parkeringen och upp till Fäboden. Under grillningen blev det prisutdelning. 
Ca 15 besökare kom till avslutningen.	

13 November Vårt 35-års jubileum hade vi på Plangården. Vi hade finbesök från Sveriges 
Släktforskarförbund av Chris Bingefors. Hon berättade bl.a. vad Förbundet kan hjälpa till 
med. Ca 22 medlemmar kom på jubileumet. 

20 November Medlemsmöte på lokalen. Tommy Hjort från Sandvikens Vänner kom och 
berättade om gamla Sandviken. Visade även lite bilder från svunna tider. 20 medlemmar kom 
på medlemsmötet. 

11 December Årets sista händelse är som brukligt julavslutningen. Föreningen bjöd på glögg 
och tilltugg. Ca 7 medlemmar kom förbi på en liten pratstund. 

Vi har även under våren haft nybörjarkurs i släktforskning för SPF Syrenen. Den blev på två 
grupper där Per-Erik Gustafsson och Catarina Vågberg var kursledare för en varsin grupp.  

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

Öppet Hus Under våren hade vi som vanligt öppet hus på onsdagar och söndagar. På hösten 
testade vi att ha öppet ytterligare ett tillfälle för enbart medlemmar. Totalt under hela året har 
vi haft 376 besökare i lokalen. Våren kom det 284 och på hösten 92. Vi är enormt tacksamma 
för alla som har kommit till oss. Hoppas att 2023 blir lika bra om inte bättre.  

Styrelsen tackar för visat förtroende under verksamhetsåret 2022 och hoppas på en liknande 
positiv anda hos medlemmarna under kommande verksamhetsår. 

Sandviken den 26 februari 2023 

Catharina Holmström  Catarina Vågberg 
Ordförande   V.ordförande 

Agneta Gustafsson  Mariana Rokka Per-Erik Gustafsson 
Kassör   Styr.ledamot  Sekreterare


