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Styrelsen for Folkare Släktforskarflorening (FSF) lämnar härmed verksamhetsberättelse for verksamhetsåret
2016-01 -01 -- 2016-12-31.
Folkare Släktforskarforening är sedan år 1988 ansluten till Sveriges Släktforskarflorbund.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har sedan årsmötet 2016-03-29 bestått av:

Britt-Marie Nygård ordftirande (2015-2017)
Monika Pettersson sekreterare (2015-2017)
Monica Burman kassör (2015-2017)
Åke Wahlqvist ledamot (2016-2018)
Lars-Erik Hemlin ledamot (2016-2018)
Eva-Karin Karlsson ersdttare (2016-2017)
Barbro Vikström ersdttare (2016-2018)
Sylvia Lundewall adjungerad (2016-2017)

Ordinarie revisorer har varit Gösta Söderberg och Nils Käcko med Marianne Eriksson och Christine Olson
som revisorssuppleanter.
Valberedning har varit Bengt-Ove Andersson, Ulla-Brita Ljungkvist, Anders Forsberg och Birgitta Larhm rned
Birgitta Larhm som sammankallande.

Medlemsantal
Den 31112 2016 var vi 250 medlemmar, att jämforas med 263 medlemmar den 31112 2015" en minskning med
totalt 13 medlemmar.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit i 1 protokolllorda sanrmanträden. Sammanträdena har hållits i
forskarlokalen Poppelvägen samt hos Vuxenskolan.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Kursverksamhet i egen regi har inte kLrnnat ske, eftersom lokalen inte varit
tillgänglig på grund av ännu en översvämning i lokalen.
Vi har som tidigare år delat ut en stor del post till fots och har på detta sätt kunnat hålla nere poftokostnaderna.
Vi tackar de personer som har ställt upp och promenerat.

Medlemsmöten och träffar
Under våren har Öppet hus och forskarkvä1lar skett i lokalen från januari t.o.m. juni.
Läskurs i Gamla stilar under tiden januari - mars under ledning av Barbro Vikström.
Medlemmar i foreningen har skött om garderoben på Outokumpus fest på Torp.

18 februari Prova-på-klrru i släktforskning ftir Avestas ltiretagarkvinnor.

I och 2 mars Sportlotsöppet for skolungdom.

19 mars Sliikforskningens Dag Peter Sjölunds floredrag om DNA i släktforskningen från
Släktforskardagarna 20 I 5 visades.

29 rnars Årsmötesfiirhandling i itireningslokalen. Hans Forsmark berättade om sin forskning orn
Brogård.
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l9 april Med Dulälven från kiillorna till huvet Erik Sköldebrand visade filmen som hans morfar
regisserat. Ett samarbete med Avesta bibliotek.

I augusti uppstod cinnu en ttattenskada, sont gjort att lokalen enbart kunnat användas till styrelsemöten.

Släktforskardagarna i Umeå 20 - 2l augusti
Under Släktforskardagarna i Umeå deltog Britt-Marie Nygård som foreningens representant.

Samrådskonferens 5 mars
Slrikforskarftrbundets samverkanskonferens i Nordiska Musöet Stockholm. Deltagare från floreningen Britt-
Marie Nygård.

Föreningsmässa
Föreningen deltog i Föreningsmässa i Folkets Park anordnad av Avesta kommun.

DalaSamverkan, f.d. Dalarnas Släktforskarförbund
23 april var FSF värd lor Dalqsamverkans sammanträde som hölls i foreningens lokal. Deltagare från
foreningen Britt-Marie Nygård, Lars-Eric Hemlin och Eva-Karin Karlsson.
FSF deltog inte vid sammanträdet den 22 oktober i Falun.

Bergslagsföreningar i samverkan
Inga möten har varit under året.

An-Siktet
Medlemsbladet An-Siktet har under året utkommit med 4 nulnmer. varav nr 3-4 var ett dubbelnummer.
Tidningen har skickats till foreningens medlemmar men även till andra släktforskarforeningar och institutioner
inom Sverige och Finland.
Redaktionen har under verksamhetsåret bestått av Britt-Marie Nygård tillsammans med övriga
styT elseledamöter. Ett stort tack till de personer som genom sina bidrag har gjort vårt medlemsblad varierande
och läsvärt. Från och med 2009 trycks vårl medlemsblad hos Stuarl Print i Avesta (f.d. Centrum-Tryck).

Hemsidan
På FSFs hemsida får ltireningens medlemmar fortlöpande information om verksamhet mm. Hemsidan har
ftimyats och har numera adressen www. fol kareforskama. se.

Bibliotek/Arkiv
FSF har fatt ett stofi antal böcker och uppsatser från medlernmar. Dessa litteraturgåvor finns efter registrering
tillgängliga till hemlån flor medlemmar. Vi vill fram{tira ett stort tack for gåvoma.

FSF erhåller medlemsblad från andra släktforskarforeningar i Sverige och Finland. Dessa är registrerade och
insatta i pärmar som finns i vår lokal. Även dessa kan lånas hem.

I december 2015 fick foreningen ta emot de inbundna ärgängana 1937 2013 av Avesta-Tidning. Dessa har
varit populära att studera vid besöken.

Avesta kommunarkiv
Våra handlingar såsom ekonomihandlingar, protokoll, släktutredningar mm finns arkiverade i Avesta
kommunarkiv.

An-Siktet 1/2017


