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Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten. 

Föreningen växer trots fortsatt pandemi. Årsskiftet 2020/2021 var vi 354 medlemmar, och vid 

2021 års slut var summan 384 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr för enskild 

medlem och 50 kr för familjemedlem. Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. 
 

Årsmötet hölls digitalt den 17 juni. Till ordförande för ett år valdes enhälligt Lars Karlsson. 

Till styrelseledamöter för 2 år valdes Torbjörn Aronsson (omval), Sören Andersson (omval) 

och Hans Carlsson (omval).  

 

Kurser 

Under hösten slutfördes till att börja med den grundkurs som vi var tvungna att avbryta året 

innan på grund av pandemin. Därefter genomfördes en ny grundkurs med 7 deltagare.  

 

Fysiska möten 

På grund av pandemin har möjligheterna för fysiska möten varit mycket begränsade. Under 

hösten vågade vi oss på att genomföra några med begränsat deltagarantal och 

förhandsanmälan. 

19 oktober fick föreningen besök av Per-Anders Lundh från bokförlaget Atremi. Han gav tips 

och råd om hur man kan gå tillväga när man ska göra en egen släkt- eller hembygdsbok. 
 

Arkivens Dag den 3 november hade temat ”Röster i arkiven” för att uppmärksamma 100 år 

med allmän rösträtt. Föreningen hade öppet hus i vår lokal och vi hade med anledning av 

temat gjort en omfattande utställning som även fanns uppsatt på Stadsbiblioteket en vecka 



före och ett par veckor efter. Vi deltog också veckan innan i ett kvällsmöte på biblioteket med 

temat ”Demokrati i dåtid och nutid”. 
 

26 november bjöd vi in medlemmarna till adventskaffe i Gillestugan i Tranås. Knappt trettio 

personer fick njuta av folkmusik, gott kaffe med dopp, lotterier och framförallt trevlig 

samvaro i den genuina miljön. 
 

Under hösten hade vi också medlemsöppet i föreningslokalen under sju tisdagar. 

 

Digitala möten 

För att erbjuda medlemmarna några aktiviteter under pandemin, började vi direkt efter 

årsskiftet med digitala Zoom-möten av olika slag. Sex digitala föredrag arrangerades under 

året. Två med Christer Carmevik om DNA i släktforskningen, ett med Fredrik Mejster om 

forskning i andra källor än kyrkböcker, ett med Anna-Lena Hultman om gårdsforskning och 

ett med Lars Ericson Wolke om soldatforskning. Dessutom ett föredrag där Jeff High i USA 

berättade om sina svenska anor och sin egen släktforskning. 
 

Föreningen har också genomfört sex digitala forskarcafé som har varit öppna för alla 

medlemmar som velat träffas digitalt och diskutera olika frågor och dela med sig av sina tips. 
 

De digitala mötena har varit uppskattade av många, inte minst av de medlemmar som har 

långa resvägar till våra fysiska möten. Eftersom den digitala tekniken är ny och ovan för 

andra av våra medlemmar, återstår en hel del arbete innan flertalet känner sig bekväma med 

det nya forumet. 

 

Mail-utskick till medlemmar 

Under året gjordes 13 mail-utskick till medlemmar som lämnat sin adress till oss. Under 

våren, hösten och vintern i snitt var tredje vecka, med uppehåll under sommaren. Mailen har 

innehållit aktuell information samt små intressanta notiser. 

 

Övrigt 

Med anledning av pandemin och uteblivet öppethållande i föreningslokalen har vi 

fortsättningsvis erbjudit forskarhjälp via telefon och mail.  
 

Föreningen har fortsatt med att ge ut tre medlemsblad under året. Dessa har rönt mycket stor 

uppskattning och säkerligen bidragit till den goda utvecklingen av antalet medlemmar. 
 

Föreningen startade i december en insamling till ”Musikhjälpen 2021” som hade temat ”För 

en värld utan barnarbete”. Insamlingen fick mycket positiv uppmärksamhet bland våra 

medlemmar men också hos vårt riksförbund. 
 

Årets Släktforskardagar arrangerades digitalt i september med Göteborgsregionens 

Släktforskare som värdar. Tranås/Ydre Släktforskarförening deltog med en digital monter som 

bland annat med ett bildspel visade föreningens verksamhet under åren. Besökarna kunde 

också klicka sig vidare till hemsidan. 
 

Försäljningen av Mattssons USB/CD ”Ydre torp och gårdar” har varit mycket omfattande 

under året och utgör en viktig inkomst för föreningen. 
 

Under året investerade vi i tre nya bärbara datorer och en projektor för att kunna ge bra 

förutsättningar för våra medlemmar och kursdeltagare. 

 

 



Slutord 

De två gångna åren har varit präglade av pandemin. Vi har kunnat träffas i verkliga livet i 

mycket begränsad omfattning. För våra medlemmar är ofta själva mötena, mellan personer 

med samma intresse, lika viktiga som de ämnen arrangemangen handlar om. Helt logiskt är 

det just den delen av verksamheten som många verkligen saknat. I styrelsen har vi under 2021 

ansträngt oss för att ändå på olika sätt ge medlemmarna valuta för medlemskapet. Vi har lärt 

oss arbeta med digitala möten, vilket vi kommer att fortsätta med parallellt med den fysiska 

verksamheten, eftersom det ger personer som bor långt bort en chans att delta. Vi har fortsatt 

med tre nummer av medlemsbladet och vi har gjort regelbundna mail-utskick till 

medlemmarna. Även dessa insatser fortsätter vi med. 

Det är verkligen glädjande att de allra flesta medlemmar har stannat kvar i föreningen och att 

många nya har sökt sig till oss. Satsningen på ett medlemsblad i pappersform liksom 

regelbundna mail-utskick och digitala möten tror vi har haft stor betydelse för detta. Men nu 

ser vi alla fram emot att också kunna träffas i verkligheten igen. 

Vi ser att det finns ett stort intresse i samhället för släktforskning och för att överhuvud taget 

söka kunskap om våra förfäder och deras levnadsförhållande. Det gäller för oss som förening 

att ta vara på detta och att få fler människor att själva vilja utföra forskningen istället för att 

bara ladda ner färdig (och ibland felaktig) information från Internet. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla som hjälper till i verksamheten med olika sysslor, som skriver 

artiklar till medlemsbladet och som i övrigt bidrar till aktiviteterna. Vi vill också rikta ett stort 

tack till de företag som genom sponsorbidrag och annonsering stöttar föreningen. 

 

 

Ordförande Vice Ordförande Sekreterare  

  

 

Lars Karlsson Tom Wallberg Anna Tengwall  

 

 

Kassör Vice sekreterare Ledamot  

 

 

Hans Carlsson Anders Johansson Sören Andersson 

   

 

Ledamot 

 

 

Torbjörn Aronsson 

 


