
Landskronabygdens
Släktforskare

       Verksamhetsberättelse 2021

Landskronabygdens släktforskarförening avger härmed sin berättelse för verksamhetsåret 
2021. 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.      

Interimsstyrelse
Nils Dahlin, Ordförande
Bengt Persson, Vice ordförande
Mona Löwenqvist, Kassör
Andreas Nyström, Sekreterare
Verner Uhrenholt, Ledamot

Revisorer
Revisor Gunnar Bolin, Sammankallande
Revisor Bengt Lindfors
Suppleant UllaStina Delin

Valberedning
Mona Andersson sammankallande
Agneta Warheim

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 8 protokollförda sammanträden.

Under året har vi haft 1 medlemsmöte, inklusive årsmötet.

Medlemmar
Antalet betalande medlemmar 2021-12-31 var 99 stycken

Representation
Föreningen har deltagit i de tre följande mötena arrangerade av Skånes Släktforskarförbund.
Ordförandekonferens 2021-01-30 Digital Närvarande Andreas Nyström
Förbundsstämma 2021-03-27 Digital Närvarande: Andreas Nyström, Bengt Persson
Ordförandekonferens 2021-10-30 Glemmingebro Närvarande Nils Dahlin, Andreas Nyström

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.

Mona Löwenqvist hade öppet föreningslokalen 8 april och 18 augusti för utlåning av litteratur
och insamling av City Gross-kvitton.

Vi har haft ”öppet hus” för forskning på tisdagar och torsdagar 14 september till 16 december

Släktforskarförbundets projekt, Oäkta barn är avslutat. Vi tackar alla som har bidragit till 
projektet under åren. Sammankallande har varit Andreas Nyström.

Vi har varit två lördagar på biblioteket oktober och november.  På grund av pandemin har vi 
inte kunnat ha någon verksamhet under sommaren. 
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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.

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 i 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.

Externa prenumerationer 
Släkthistoria och Sveriges Släktforskarförbunds Släkthistoriskt Forum.

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 januari 2022.
Ytterligare en åtgärd är att de flesta externa mottagare får tidningen i digital form.
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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 2022

Nils Dahlin                                   Bengt Persson
 

Andreas Nyström Mona Löwenqvist

Verner Uhrenholt                                            
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