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Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten.
Vår förening växte under 2020, trots Corona-pandemin. Vid årsskiftet 2019/2020 var vi 334
medlemmar, och nu vid 2020 års slut hade föreningen 354 medlemmar. Flest nya medlemmar
kom via enskilda värvningar av intresserade och via kurserna, men det var också flera som
anmälde sig via hemsidan. Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskild medlem och 50 kr för
familjemedlem. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
Årsmötet hölls i församlingshemmet den 13 augusti. Till ordförande för ett år valdes enhälligt
Lars Karlsson.
Till styrelseledamöter för 2 år valdes Anna Tengwall (omval), Anders Johansson (omval) och
Tom Wallberg (omval). Ett fyllnadsval gjordes och Hans Carlsson valdes då in i styrelsen.
Kurser och forskning
Fortsättningskursen i släktforskning genomfördes innan Corona kom och satte stopp för
fysiska träffar. Vi hann också ha medlemsöppet några gånger i början av året.
På hösten startades en grundkurs med åtta deltagare. Halva kursen gick att genomföra innan
smittläget igen förvärrades. Den kommer att återupptas när pandemin är över.
Medlemsträffar och arrangemang
På släktforskningens dag i januari berättade arkivarie Anders Thornström om olika källor till
soldatforskning. Mötet lockade cirka 50 personer.
Vi hade även öppet på kommunens arkiv, vilket var omtyckt och cirka 15 personer kom dit.
Våren och sommaren gick med flera inställda aktiviteter. Under hösten kunde vi ändå ha två
berättarkvällar som var väldigt uppskattade. Rolf Lindqvist berättade om sin väg till
prästyrket och vår ordförande Lasse Karlsson berättade om en byggmästare från Tranås.
Senare mot slutet av året fick tyvärr flera fysiska aktiviteter ställas in.

Övrigt
För att hålla kontakten med medlemmarna under de begränsningar som pandemin innebar,
beslutade styrelsen att ge ut ett extra medlemsblad på försommaren, vilket uppskattades
mycket. Senare på året togs också beslut om att även i fortsättningen ge ut tre medlemsblad
per år. Vi beslutade också i slutet av året att starta med regelbundna mail-utskick till
medlemmar. Mailen skulle innehålla både aktuell och användbar information, liksom små,
trevliga berättelser.
Slutord
Ett märkligt år då Corona-pandemin kom och satte stopp för alla fysiska träffar. I slutet av
året började vi lära oss att umgås digitalt vilket också kan ha sina fördelar i framtiden.
Föreningen har ändå kunnat öka medlemsantalet vilket känns riktigt bra.
Styrelsens ambition och förhoppning är att så fort det är möjligt komma igång med ordinarie
fysiska verksamhet när det gäller möten, kursverksamhet och övriga medlemsaktiviteter. Vi
vill framföra ett varmt tack till alla som under året bidragit till den verksamhet vi har kunnat
genomföra och inte minst till alla våra medlemmar som hänger kvar trots de begränsningar
som året fört med sig.
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