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Styrelsen för Folkare Släktforskarförening (FSF) lämnar härmed verksamhetsberättelse för verksermhetsåret

2017-01-01 -- 2017 -12-31.
Folkare Släktforskarförening är sedan år 1988 ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har sedan årsmötet 2017 -03-20 bestått av:

Anders Larsson ordförande (2017-2018)
Monika Pettersson sekreterare (2017 -2019)
Monica Burman kassör (2017 -2019)
Åke wahlqvist ledamot (2016-2018)
Lars-Erik Hemlin ledamot (2016-2018

Jirn-Erik Pettersson ersättare (2017 -2019)
Barbro Vikström ersättare (2016-2018)

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 och Birgitta Larhm med Birgitta Larhm
som sammankallande.

Medlemsantal
Den 3lll22017 var vi 253 medlemmar. att jämföras med 250 medlemmar den 3ll12)016, en ökning med

totalt 3 medlemmar.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollforda sammanträden. Sammanträdena har hållits i
forskarlokalen Poppelvä-qen samt i Samlingslokalen i Gamla Byn.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil. Kursverksamhet i egen regi har skett i den egna lokalen.
Vi har som tidigare år delat ut en stor del post till fots och har på detta sätt kunnat hålla nere
portokostnaderna. Vi tackar de personer som har ställt upp och promenerat.

Medlemsmöten och träffar under våren

Under våren har Öppet hus och forskarkvällar skett i lokalen från januari t.o.m. juni.
Läskurs i Gamla stilar under tiden januari - mars under ledning av Barbro Vikström.

Vecka 9 Sportlot,söpprl. Avesta bibliotek på måndagen och Horndals bibliotek onsda-uen.

20 mars Årsmötesförhandling iGamla Byns möteslokal.
28 mars Med Doldlven från köllorna till hovet på biblioteket med Erik Sköldebrand
4 april Bilder från gamla Skogsbo och Grytnäs med Stefan Sten

8 april Föreningen firade sitt 30-årsjubil6um genom att vara på Avesta Bibliotek och informera om
SVAR, som nu finns i datorer i biblioteket.
lL april Massakern på Norrmalmstorg med Claes-Göran Bergstrand

Släktforskardagarna i augusti i Halmstad
Till Släktforskardagarna skickade inte t'öreningen någon representant
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Träffar och kurser under hösten
Planer fanns på resa till fängelsemus6et i Gävle, men på grund av för få deltagare inställdes resan.

Nybörjarkurs har pågått under ledning av Britt-Marie Nygård och Läsning av Gamla stilar har skett under
ledning av Barbro Vikström.

28 oktober Föreningen representerades i Svenska kyrkans lokal i Gallerian och demonstrerade

släktforskning.

11 november Arkivens Dag med rubriken Synd och Skam firades i föreningslokalen, diir Åke Wahlqvist
berättade om hur det kunde gå till i gamla tider. Framför allt vilken skillnad det var i straff mellan män och
kvinnor.

Öppet hus och forskarkvällar har hållits i lokalen två gånger i månaden ungefär.

Föreningsmässa
Föreningen deltog i Förenings-/Mingelmässa i Folkets Park anordnad av Avesta kommun.

An-Siktet
Medlemsbladet An-Siktet har under året utkommit tre gånger, varav nr 3-4 var ett dubbelnummer. Tidningen
har skickats till föreningens medlemmar men även till andra släktforskarföreningar och institutioner inom
Sverige och Finland.
Redaktionen har under verksamhetsåret bestått av ordförande Anders Larsson och Barbro Vikström
tillsammans med övriga styrelseledamöter. Ett stort tack till de personer som genom sina bidrag har gjorl vårt
medlemsblad varierande och läsvärt. Från och med 2009 trycks vårrt medlemsblad hos Stuart Print i Avesta
(f.d. Centrum-Tryck).

Hemsidan
På FSFs hemsida får föreningens medlemmar fortlöpande information om verksamhet mm. Hemsidan har
förnyats och har numera adressen www.fblkareforskama.se. Webbredaktcir :ir Åke Wahlqvist.

Gåvorilledlemsblad

FSF har fått ett stort antal böcker och uppsatser från medlemmar. Dessa litteraturgåvor finns efter
registrering tillgängliga till hemlån för medlemmar.
FSF erhåller medlemsblad från andra släktforskarföreningar 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 föreningen ta emot ett antal inbundna årgångar av Avesta-Tidning. Dessa har varit
populära att studera vid besöken.

Under året har föreningen även från privatpersoner som gåvor fått dator och skrivare.
Från Stora Enso har föreningen fått tre bärbara datorer.

Ett stort tack för alla gåvor som erhållits.

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