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       Verksamhetsberättelse 2016

Landskronabygdens släktforskarförening avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 
2016. Föreningen är öppen för alla som har intresse för släktforskning. 
Föreningen har egen lokal med regelbundna öppettider där medlemmarna och andra 
intresserade kan få hjälp med sin forskning.      
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Möten
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.

Under året har vi haft 9 medlemsmöten, inklusive årsmötet enligt följande

26 januari, Nicklas Hertzman, Arkiv Digital
23 februari, Torgny Fransson, Besök på Helsingborgs stadsarkiv
10 mars, Årsmöte
26 april, Marika Jardert, Livet på en bondgård
10 maj, Björn Johansson, I fädrens spår via kartan
27 september, Roland Classon, Upplevelser och upptäckter i släktforskningens tjänst
25 oktober, Birgitta Svantesson, Projektet Kullasläkten
22 november, Martin Lindström, Hälsa och ohälsa i fyra skånska socknar
8 december, Julsamkväm 

Medlemmar
Antalet var vid slutet av året 110.

Representation
26 januari, ordförandekonferens SGF i Malmö, Nils Dahlin
19 mars, Släktforskningens dag, Nils Dahlin, Yvonne Westerlund, Andreas Nyström och 
Jörgen Magnusson.
24 februari, Föreningsmässa i Landskrona idrottshall, Andreas Nyström och Roland Berkenäs
2 april, SGF:s årsmöte Ystad, Nils Dahlin, Yvonne Westerlund, Andreas Nyström och Jörgen 
Magnusson.
8 oktober, ordförandekonferens Skånes släktforskarförbund i Hässleholm, Yvonne 
Westerlund och Andreas Nyström.  

Verksamheten
Ständig förbättring av vår hemsida.
Vi har haft ”öppet hus” varje tisdag och torsdag under verksamhetsperioden

6 onsdagar under sommaren och 2 lördagar under våren och 3 under hösten har vi haft 
representanter på biblioteket. Ansvarig har varit Esbjörn Ekman.

19 mars hade vi öppet hus under släktforskardagen medverkande Nils Dahlin och Yvonne 
Westerlund. Samtidigt visade vi filmen om en bondgård som missades vid ett tidigare möte.
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Tyvärr hann vi inte med en informationskurs för nya medlemmar under hösten, men vi 
planerar en nu till våren.

I vår strävan att minska våra kostnader för annonsering försöker vi att mer och mer gå över till
att digitalisera informationen via vår hemsida, skicka e-post och att om möjligt använda andra
lokala tidningar för Landskrona Postens gratisinformation finns tyvärr inte mer.

Kurser
1 mars, Arkivkurs, Andreas Nyström

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har vår förening haft studiecirklar i 
släktforskning. Dessa bedrivs i Studieförbundet Vuxenskolan regi och lokaler och i vår lokal 
på Puls Arena.
Under våren var det en nybörjargrupp och en fortsättningskurs.
Under hösten var det en nybörjargrupp och en fortsättningsgrupp
Cirkelledare under året har varit Inger Nolander och Yvonne Westerlund.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska ställning framgår av de ekonomiska rapporterna. Föreningen har 
som vanligt sökt kulturbidrag från Landskrona stad, vilket beviljades. Ytterligare en 
inkomstkälla är insamlingen av kvitton från City Gross vilket inbringade under året 5382 
kronor.

Nyinköpta datorer under året.
5 nya datorer har köpts in under verksamhetsåret. Datorerna kostade 3198 kronor styck. Vi 
har installerat all de större sökprogram som vi i dagsläget har. Arkiv Digital finns också på 
varje PC. Så vi står bra rustade för de närmaste åren.

Inbrott på kontoret.
Under hösten gjordes ett inbrott på vårt kontor. Fem av våra datorer stals. Eftersom dessa var 
av äldre årgång gick det inte att få någon ersättning från försäkringsbolaget.

Böcker och tidskrifter.

Föreningen har en hel del böcker och tidskrifter om släktforskning till utlåning.
Föreningen byter medlemstidningar med de flesta om inte alla släktforskarföreningar i Skåne. 
Föreningen prenumererar även på tidningen Släkthistoria och köper in intressanta nya böcker 
om släktforskning. Allt detta material har gjorts tillgängligt för medlemmarna.
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Föreningens tidning
Ingegerd Werner har tillsammans med övriga redaktionen sammanställt en utmärkt tidning 
som kom ut i slutet av året. Tyvärr är det hennes sista tidning och styrelsen tackar alla som 
bidragit till dess tillkomst.

Slutord.
Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna i föreningen. Styrelsen riktar ett tack till 
Studieförbundet Vuxenskolan, Biblioteket samt övriga organisationer och myndigheter som vi
samarbetat med under året och till de medlemmar som deltagit i föreningens verksamhet. Vi 
kan med glädje konstatera att deltagandet har varit högt och att allt flera medlemmar deltar 
aktivt med berättelser och forskning. 

För övrigt vill vi tacka personalen på Puls Arena för en utmärkt service och ett vänligt 
bemötande.

Landskrona i februari 2017
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