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Styrelsen för Folkare Släktforskarförening (FSF) lämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
201 8-01 -01 -- 2018-12-31.
Folkare Släktfbrskarförening är sedan år 1988 ansluten till Sveriges Sliiktforskarforbund.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har sedan årsmötet 2016-03-22 bestått av:

Birgitta Lerhm ordförande (fyllnadsval 2018-2019)
Stefan Sten vice ordförande (2018-20201

Monika Pettersson sela'eterare (2017 -2019)
Monica Burman kassör (2011-2019)
Brira Pahldn ledamot (2018-2020)
Klas Englund ersättare (2018-2020)
Anders Larsson ersrittare (fyllnaclsval 2018-2019)

Ordinarie revisorer har varit Gösta Söderberg och Nils Käcko med Marianne Eriksson och Måna Gunnarsson
som revisorssuppleanter.
Valberedning har varit Bengt-Ove Andersson, Ulla-Brita Ljungkvist, Rune Johansson, med Ulla-Brita
Lj ungkvist som sammankallande.

Medlemsantal
Den 31/12 2018 var vi 236 medlemmar. att jämföras med 253 medlemmar den 3lll2 2017. en minskning
med totalt 17 rnedlemmar.

Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollfbrda sammanträden. Sammanträdena har hållits i
torskarlokalen Poppelvägen Avesta.

DalaSamverkan, f.d. Dalarnas Släktforskarförbund
Vi har samarbetat med övriga dalaföreningar under Släktforskarveckan i Dalarna 2-8 juli. FSF höll öppet i
föreningslokalen söndagen 8 juli kl 10 - l5 och presenterade bl.a. antavlor på kändisar från våra socknar.

Representanter för dalaföreningama tråiffades lördagen den 2219 i Ludvika.

Bergslagsföreningar i samverkan
Inga möten har varit under året.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är inte den bästa, vi måste arbeta mer för att presentera föreningen och värva nya
medlemmar.

Vi har börjat nyttja PostNord Ekonomibrev och på sir vis sänkt kostnaden med 2:50 per utskick.
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.

I\Iedlemsmöten och träffar
Vi har under januari - maj hållit Öppet Hus under 4 (tyra) lördagar i föreningslokalen med olika teman som
"Hjälp med tolkning av gamla texter", "Hitta sina finska anor" och "Vad du kan hitta i SVAR och Arkiv
Digital". Dessutom har det varit Öppet Hus under 6 (sex) vardag under våren.

Under Sportlovsveckan har föreningen presenterat släktforskning måndag 2612 i Homdals bibliotek och
onsdag 28/2 i Avesta bibliotek för intresserade skolunedomar.

Torsdagen den2213 Årsmötesförhandling i föreningslokalen och Lars Östlund berättade om
"Smäll ååv".
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Under september - december har vi hållet Öppet Hus under 2 (tvä) lördagar i föreningslokalen,
den ena har varit Arkivens dag den 10/11 med tema "Fest och Glädje". Dessutom har vi under
hösten hållit Öppet Hus under 5 (fem) vardagar i föreningslokalen för intresserade.

Vi har även lördagen den 27110 presenterat släktforskning i Svenska kyrkans lokal i Avesta
Galleria.

Släktforskardagarna i Växjö
Ingen representerade föreningen under Släktforskardagarna i Växjö.

An-Siktet
Medlemsbladet An-Siktet har under året utkommit med 3 nummer. Tidningen har skickats till föreningens
medlemmar men även till andra släktforskarforeningar och institutioner inom Sverige och Finland.

Redaktionen har under verksamhetsåret bestått av Barbro Vikström och Birgitta Larhm 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 vårt medlemsblad hos Stuarl Print i Avesta (f.d. Centrum-Tryck).

Hemsidan
På FSFs hemsida får föreningens medlemmar forllöpande information om verksamhet mm. Hemsidans
adress www.tblkareforskarna. se.

Bibliotek/Arkiv
FSF har fått ett stort antal böcker och uppsatser från medlemmar. Dessa litteraturgåvor finns efter
registrering tillgängliga till hemlån för medlemmar. Vi vill framföra ett stort tack för gåvorna.
FSF erhåller medlemsblad från andra släktforskarföreningar i Sverige och Finland. Dessa dr registrerade och
insatta i pärmar som finns i vår lokal. Även dessa kan lånas hem.

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

Slutord
Styrelsen vill tacka medlemmarna för det förlroende som visats oss under det gångna året. Vi vill även
framl-öra ett tack till Kultur Avesta, till ABF och SV Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete under
det gån-ena året.
Vi vill även framföra ett stort tack till dem som har skänkt böcker mm till föreningen.

Avesta i februari 2019

- Birgitta Larhm

Monika Pettersson

Brita Pahl6n

Stetan Sten

Monica Burman

Klas Englund

Anders Larsson
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