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Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten.
Vi är en växande förening. Årsskiftet 2018/2019 var vi 296 medlemmar, och nu vid 2019 års
slut var vi 334 medlemmar. Flest nya medlemmar får vi genom våra kurser. Medlemsavgiften
har varit 100 kr för enskild medlem och 50 kr för familjemedlem. Föreningen är medlem i
Sveriges Släktforskarförbund.
Årsmötet hölls i föreningens lokal den 16 mars 2019. Till ordförande för ett år valdes
enhälligt Lars Karlsson.
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Torbjörn Aronsson (omval), Solvig Wigén (omval) och
Sören Andersson (omval). Anna Tengwall valdes in i styrelsen, för ett år som ett fyllnadsval.

Kurser och forskning
Kursledarna Gerd Brisfjord Karlsson, Eva Andersson och Iréne Nordell har lett kurserna i
släktforskning. Fortsättningskurs under våren med 8 deltagare, och en nybörjarkurs med 10
deltagare under hösten. Mycket roligt att intresset är fortsatt stort för släktforskning.
Vi har även haft en endagarskurs i att läsa gammal text. Denna kurs leddes av Torbjörn
Wahlström, rutinerad kursledare som skrivit flera böcker i ämnet. 16 deltagare var med på
denna kurs.
Vi har haft ”DNA-café” vid 3 tillfällen. Torbjörn Aronsson har hållit ordning på dessa.
Trevligt men mycket att lära sig. Kanske anordnas en kurs framöver om det finns intresse för
det och möjlighet att hitta en kursledare.
Det har varit ”Forskar-café” 6 gånger under året. Detta för att tidigare kursdeltagare ska kunna
träffas och prata släktforskning under trevliga former. Mycket uppskattat med i snitt 13
deltagare.
Vi har som tidigare också haft öppet för medlemmar på tisdagar. Det varierar lite hur många
som kommer men det är ändå en viktig del att alla medlemmar känner sig välkomna och att de
har tillgång till allt vårt material. Ansvaret för detta har varit styrelsens samt kursledarnas.
All föreningens kursverksam sker i samarbete med Vuxenskolan.
Medlemsträffar och arrangemang
Det var ett väldigt aktivt år 2019. Vi hade 11 träffar inklusive årsmötet. Dessutom en hel
vecka i Ydre med mycket aktiviteter.
Under Släktforskningens dag den 19 januari hade föreningen aktiviteter både i
föreningslokalen i Tranås och på biblioteket i Österbymo. Besökarna fick prova på
släktforskning och vi visade olika program och hur man hittar i SVAR.
På årsmötet kom Per Ulfsbo och pratade om Tranås historia. Helt naturligt har det varit
mycket om Tranås under året, pga 100-års jubiléet.
Den 28 mars var vi på studiebesök på Tranås Posten.
6 april kom Claes Westling till biblioteket i Österbymo. Han berättade om allt som finns i
Vadstenas arkiv som man kanske inte tänker på men som är intressant som släktforskare.
Fullsatt! Denna programpunkt genomförde vi ihop med Torpa hembygdsförening.
25 april. Gustav Johansson och Eije Fast kom och pratade om industriernas utveckling i
Tranås. Det handlade både om pälsindustrin och om trä/möbel industrin.
Sen var det dags för en vårutflykt. Den 18 maj gick resan till Röttle by. Vi blev guidade av
Agneta Börjesson. Väldigt spännande med alla gamla byggnader och att det varit många olika
verksamheter där, inte bara mjölkvarn.
Amerika-veckan!
Mitt i sommaren var fokus på emigranter. Under en hel vecka var det fullt fokus i Ydre. Det
började den 19 juli med öppnande av Erik Haag tillsammans med bl a vår ordförande. Gunlög
Fur pratade sedan om emigranters kontakt med urinvånarna. Den 23 juli var Ted Rosvall på
plats och höll ett två timmar långt föredrag om emigrantforskning.

Den 23 september hade vi ihop med Tranås bibliotek en programpunkt där Kalle Bäck kom
och pratade om vad man åt förr. 96 personer kom till det föredraget.
Den 17 oktober hade vi berättarkväll i vår lokal. Ann Andersson berättade först om sin
forskning och hur hon hittat släkt i USA. Sedan berättade Tor Boij om Tranås gamla poliser.
Den härliga filmen om Skogs-Sara visade vi både den 14 maj och den 23 oktober.
Visningarna gjordes i samarbete med upphovsmännen till filmen, de flesta från Boxholm.
Vi hade en dag med släktforsknings hjälp i Österbymo den 5 november.
Arkivens dag den 9 november uppmärksammade vi genom att besöka Tranås gamla arkiv. Vi
hade också öppet i vår lokal och dit kom Erik Hellqvist och berättade om foto. Detta blev en
kanondag med mersmak. Blir nog fler besök på kommunarkivet.
Vi avslutade året med ett adventsfika. God fika och massor av lotterivinster gjorde detta till en
trevlig tillställning. Dessutom spelade och sjöng Per Ulfsbo. Härligt avslut på året!
Riksstämman och Släktforskardagarna i Borås
Den 23 augusti åkte föreningens ordförande Lars Karlsson till Borås och var med på
riksstämman. Vår förening hade skrivit två motioner. En handlade om digitalisering och att
förbundet ska främja detta. Den motionen ställde sig stämman bakom.
Den andra föreslog att förbundet i större utsträckning ska arbeta med påverkansarbete och
lobby gentemot beslutsfattare, särskilt avseende tillgängliggörandet av våra arkiv med
öppettider och möjlighet att göra studiebesök. Den fick vi tyvärr inte gehör för.
Vi var sex lokala föreningar som anmält intresse för att under Släktforskardagarna visa hur vi
får nya medlemmar. Det blev ingen utställning då för få anmält sig. Vi hade istället en egen
liten konferens på lördagen för att lyssna på varandras idéer. Utöver vår förening var det
Hallands Släktforskarförening, Borås Släkt-forskare, Kullabygdens Släktforskare, DIS Mitt
och DIS Filbyter. Det blev ett mycket givande och trevligt möte
Övrigt
Föreningens medlem Eije Fast blev under året tilldelat ett stipendium av Stiftelsen Tranås
Säteri för hans arbete med att bevara och dokumentera bilder från Tranåsbygden.
Vår medlem Oskar Karlsson gav ut sin bok ”Gårdarna som blev Tranås” som nu finns att
köpa bland annat hos oss.
Det är roligt när medlemmar uppmärksammas och syns, vilket även ger föreningen publicitet.
Under året inköptes tillsammans med Vuxenskolan en högtalaranläggning för att besökare på
våra möten skall höra föredragshållare bättre.

Slutord
Efter ett mycket aktivt år ser vi nu fram mot kommande års aktiviteter. Det finns fortfarande
många idéer och tankar när det gäller verksamheten och förhoppningen är att föreningens
medlemmar skall känna sig tillfredsställda och hitta någon eller några programpunkter som
faller i smaken. En varierad verksamhet är också viktig för att locka nya medlemmar till
föreningen.
Styrelsens ambition är även fortsättningsvis att föreningen skall vara en tillgång för våra
medlemmar och vi vill framföra ett stort tack till alla som på olika sätt under året bidragit till
verksamheten.
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