
      Landskronabygdens
Släktforskare

       Verksamhetsberättelse 2019

Landskronabygdens släktforskarförening avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 
2019. Föreningen är öppen för alla som har intresse för släktforskning. 
Föreningen har regelbundna öppettider där medlemmarna och andra intresserade kan få hjälp 
med sin forskning.      

Styrelsen
Nils Dahlin, Ordförande
Yvonne Westerlund, Vice Ordförande
Mona Löwenqvist, Kassör
Andreas Nyström, Sekreterare
Verner Uhrenholt, Ledamot
Bengt Persson Suppleant
Gert Rosenlind Suppleant
Jörgen Magnusson, Suppleant

Revisorer
Revisor Gunnar Bolin
Revisor Bengt Lindfors
Suppleant UllaStina Delin

Valberedning
Mona Andersson sammankallande
Agneta Warheim
Bernt Behnke

Firmatecknare
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Möten
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.

Under året har vi haft 7 medlemsmöten, inklusive årsmötet enligt följande
27 februari Verner Uhrenholt En lärande del av mitt liv.
27 mars årsmöte
24 april Roger Lönnebjer Emi-Webb
22 maj Bengt Nilsson Besök på Örtofta och sockermuseet
25 september Verner Uhrenholt kring ett 100 årigt fotoalbum
23 oktober Rolf Theander informerade om stadsarkivet 
27 november Niklas Hertzman informerade om DNA forskning

Medlemmar
Antalet betalandet medlemmar 2019-12-31 var 95 stycken

Representation
23 januari dialogmöte föreningsstöd Puls Arena Nils Dahlin och Yvonne Westerlund
2 februari ordförandekonferens Osbyholm. Nils Dahlin och Andreas Nyström
1 mars Information i släktforskning Sandåkerskolan Nils Dahlin och Verner Uhrenholt
30 mars årsstämma SkSf i Lund, Nils Dahlin och Andreas Nyström 
14 september närvarande Hela Landskrona Anders Nyström
14 september uppföljningsmöte Släktforskarveckan i Lund närvarande Nils Dahlin
13 oktober SkSf ordförandekonferens Osbyholm Nils Dahlin och Bengt Persson
2 november planeringskonferens i Klippan om släktforskarveckan Nils Dahlin

Verksamheten
Föreningen har en egen hemsida och även en på Facebook.  Föreningen strävar efter att 
hemsidan och Facebooksidan skall kontinuerligt uppdateras och vara relevant för 
medlemmarna.
Vi har haft ”öppet hus” för forskning på tisdagar och torsdagar under verksamhetsåret.

6 onsdagar under sommaren samt 4 lördagar under våren och 3 under hösten har vi haft 
representanter på biblioteket. Släktforskningsjouren har stadigt bemannats av Esbjörn Ekman 
och av styrelsemedlemmar

19 januari Släktforskningens dag. Tema Fotografiet och släktforskning.

20 februari sportlovsdag för intresserade ungdomar och även för vuxna. Mona Löwenqvist, 
Yvonne Westerlund bemannade lokalen och föreningen bjöd på kaffe, dryck och kakor.
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DNA 
På sista medlemsmötet topsade sig 5 medlemmar. 10 medlemmar har anmält intresse av 
utbildning och en grupp bildades. Tyvärr blev läraren sjuk så kursen blev inställd. Vi försöker 
hitta en ny lärare under 2020.

Projekt ”Oäkta barn” Rönneberga härad
2018 fick vi ett uppdrag av Skånes Släktforskarförbund (SkSF) att inventera i första hand alla 
oäkta barn inom häradet fram till 1920. Gruppen har bestått av 6 medlemmar som organiserats
i en cirkel av sammankallande Andreas Nyström. 
Inventeringen är ett tidskrävande arbete, speciellt de äldre böckerna som har ålderdomliga 
bokstäver och språk. Med undantag för 4 födelseböcker har allt utanför Landskrona 
stadsförsamling gåtts igenom. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Kurser
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har vår förening haft studiecirklar i 
släktforskning. Dessa har tagit plats på Säbygatan 7. Under året har vi haft två nybörjarkurser 
Cirkelledare under året har varit Yvonne Westerlund. Varvid 5 kursdeltagare erhöll gratis 
medlemskap i ett år enligt beslut i styrelsen

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

Viktigare inköp under året.
Vi har köpt in tre nya bärbara pc:ar och skrotat fem gamla. Vi har för närvarande totalt 8.

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

Som exempel på nya böcker inköpta under 2020 kan nämnas
Skånska dialektord, Carl-Erik Lundblad
Tolka rätt handbok om tolkning av äldre skrift
Tolka rätt fördjupning.
Arkiveringshandbok för släktforskare
Emigrantforska på nätet, Rosvall/Hultman
Släktforska om sjöfolk, Eva Johansson
Släktforskarförbundets årsbok
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Externa prenumerationer 
Sveriges släktforskarförbunds, Släkthistoria och Släkt

Föreningens tidning
Tidningen ingår i medlemsavgiften och skickas även till övriga släktforskarföreningar som vi 
har kontakt med och utväxlar tidningar med. 
För att minska utgiften för porto, har vi försökt dela ut tidningen vid olika möten och de som 
inte fått den utlämnat på detta sätt, har fått den hemskickat med post i mitten av december.
Ytterligare en åtgärd är att de flesta externa mottagare får tidningen i digital form.

Slutord.
Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna i föreningen. Styrelsen riktar ett tack till 
Skånes Släktforskarförbund, City Gross, Studieförbundet Vuxenskolan, Landskrona 
Stadsbibliotek och fritidsförvaltning samt övriga organisationer och myndigheter som vi 
samarbetat med under året och till de medlemmar som deltagit i föreningens verksamhet.  

Landskrona i mars 2020

Nils Dahlin  Yvonne Westerlund

Andreas Nyström Mona Löwenqvist

Verner Uhrenholt                                            
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