
Landskronabygdens
Släktforskare

       Verksamhetsberättelse 2017

Landskronabygdens släktforskarförening avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 
2017. Föreningen är öppen för alla som har intresse för släktforskning. 
Föreningen hyr lokal på Säbygatan 7 i centrala Landskrona, med regelbundna öppettider där 
medlemmarna och andra intresserade kan samlas för att forska, utbyta erfarenheter och 
eventuellt få hjälp med sin forskning.

Styrelsen

Nils Dahlin, Ordförande
Yvonne Westerlund, Vice Ordförande
Mona Löwenqvist, Kassör
Andreas Nyström, Sekreterare
Roland Berkenäs, Ledamot
Jörgen Magnusson, Suppleant
Verner Uhrenholt, Suppleant

Revisorer

Inger Nolander
Bengt Lindfors
Gunnar Bohlin (suppleant)

Valberedning

Mona Andersson (sammankallande)
Agneta Warheim
Bernt Behnke

Firmatecknare

Nils Dahlin och Mona Löwenqvist har var för sig tecknat föreningens firma

Lotteri

Mona Löwenqvist

Tidningsredaktionen

Mona Andersson
Claes Lindström
Solveij Persson
Verner Uhrenholt
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Möten

Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden.

Under året har vi haft 8 medlemsmöten, inklusive årsmötet enligt följande

24 januari. Nils Dahlin och Britt-Marie Bondesson berättar om ”Min släkt”
28 februari. Årsmöte
28 mars. Henning Bender, sydsvensk emigrationen till och via Danmark till USA.
2 maj. Föreningen DIS informerade om sin verksamhet och egenutvecklade program.
27 september. Peter Ullgren berättade om svenska officerare och skånska kriget.
25 oktober. Bengt Nilsson, Sockrets historia i Skåne och Landskrona
29 november. Niklas Hertzman, svenska sjömanshus och nyheter i Arkiv Digital
6 december. Jubileumsfest. Carita Hermansson berättade om gamla Landskrona

Medlemmar

Antalet medlemmar 2017-12 -31 var 98 st.

Representation

21 januari Skånes Släktforskarförbunds ordförandekonferens i Landskrona. Föreningen stod 
som värd för mötet och skötte allt det praktiska. Nils Dahlin, Jörgen Magnusson, Yvonne 
Westerlund, Andreas Nyström och Roland Berkenäs deltog från föreningen.
14 mars Skånes Hembygdsförening, Billesholm, Nils Dahlin
6 maj Skånes Släktforskarförbund, information om Bygdeband, Nils Dahlin
25 augusti Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Halmstad, Nils Dahlin representerade
26 augusti Släktforskardagarna 2017 i Halmstad Nils Dahlin, Andreas Nyström och Roland 
Berkenäs medverkade.
11 september Information om vår verksamhet till PRO, Nils Dahlin medverkade.
23 september HELA Landskrona: Mässan, Andreas Nyström och Roland Berkenäs 
presenterade föreningen på Rådhustorget.
14 oktober Skånes Släktforskarförbunds ordförandekonferens i Kävlinge, Nils Dahlin, 
Yvonne Westerlund och Andreas Nyström medverkade

Verksamheten

Föreningen har en egen hemsida och även en Facebook-sida. Föreningen stävar efter att 
hemsidan och Facebook-sidan skall kontinuerligt uppdateras och vara relevant för 
medlemmarna.
Vi har haft ”Öppet hus” för forskning på tisdagar under hela året (undantaget 
sommaruppehållet) och efter flytten till Säbygatan 7 återupptogs kvällsöppet på torsdagarna 
men trots lite högre besöksantal än på Puls Arena beslutades att underlaget var för litet och att
torsdagarna fortsatt skulle ha samma öppettider som tisdagarna.
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6 onsdagar under sommaren samt 2 lördagar under våren och 3 under hösten har vi haft 
representanter på biblioteket. Släktforskningsjouren har stadigt bemannats av Esbjörn Ekman 
och styrelsemedlemmar.

22 februari. Under Landskronaskolornas sportlovsvecka hade föreningen ”Öppet hus” för 
kommunens skolungdomar. Drygt 10 intresserade barn/ungdomar med anhöriga fick hjälp 
med att söka ”sina rötter” via de släktforskarprogram föreningen har tillgång till via internet. 
Det här skapade ett stort intresse för att vilja fortsätta med släktforskning. Föreningen bjöd på 
läsk och bullar.    

18 mars firade vi släktforskningens dag. Temat var sjöfart och Ove Elf talade om båtar och i 
synnerhet om Öresundsvarvet. 

28 augusti Vi gjorde en mycket efterlängtad flytt från Puls Arena till Säbygatan 7 i centrala 
Landskrona. Flytten gick bra.  

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

Kurser

8 februari Seminarium om hur man för fram information för släktforskare och 
hembygdsföreningar. Verner Uhrenholt har deltagit.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har vår förening haft studiecirklar i 
släktforskning. Dessa har tagit plats under våren i Puls Arena och under hösten på Säbygatan 
7. Under året har två nybörjarkurser och två fortsättningskurser genomförts. Cirkelledare har 
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 City Gross-kvitton från medlemmarna.
Under hösten har föreningen bytt bank från Nordea till Swedbank.  En av orsakerna var att 
Nordea flyttat sitt kontor från Landskrona. Samtidigt bytte vi från plusgiro till bankgiro.
Föreningens ekonomi sköts via internetbanken.

Viktigare inköp under året.

På grund av flytten från Puls Arena till Säbygatan 7 har vi köpt utrustning som vi tidigare fick
låna på Puls Arena. Vi har köpt en projektor och en router. 
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Ytterligare har vi köpt en bokhylla och ett stålskåp. Sistnämnde framför allt till administrativa
pärmar. 

Böcker och tidskrifter.

Föreningen har en hel del böcker och tidskrifter om släktforskning till utlåning.
Vi utbyter medlemstidningar med de flesta om inte alla släktforskarföreningar i Skåne och 
från ytterligare några föreningar. Föreningen prenumererar även på tidningen Släkthistoria 
och köper in intressanta nya böcker om släktforskning. Allt detta material är tillgängligt för 
medlemmarna.

Som exempel på nya böcker inköpta under 2017 kan nämnas ”von Kochens journal” av Peter 
Gotthard, ”Klövasmens påg” av Bengt Frännhagen och Historien om en stad (Landskrona del 
1-2) av Åke Jönsson

Föreningens tidning

En ny tidningsgrupp har tagit över rollen som redaktörer för vår tidning eftersom gamla 
redaktionsgruppen avgick efter förra årsmötet. Den nya gruppen har fått ihop en årstidning 
som var klar november 2017.
Tidningen ingår i medlemsavgiften och skickas även till övriga släktforskarföreningar som vi 
har kontakt med och utväxlar tidningar med.
För att minska utgiften till porto, har vi försökt dela ut tidningarna vid olika möten och de 
som inte fått den utlämnat på detta viset, har fått den hemskickat med post i mitten av 
december. 

Slutord.

Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna i föreningen. Styrelsen riktar ett tack till 
Skånes Släktforskarförbund, City Gross, Studieförbundet Vuxenskolan, Landskrona 
stadsbibliotek samt övriga organisationer och myndigheter som vi samarbetat med under året 
och till de medlemmar som deltagit i föreningens verksamhet. Vi tackar också personalen på 
Puls Arena för deras trevliga bemötande under tiden vi varit där.

Landskrona i mars 2018

Nils Dahlin  Yvonne Westerlund

Andreas Nyström Mona Löwenqvist

Roland Berkenäs
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