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Verksamhetsberättelse 2015 
 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av:  

 

Ordförande    Carina Strömberg 

Vice ordförande  Sune Edman 

Sekreterare   Ingalena Marthin 

Kassör    Evonne Sandqvist 

Styrelseledamot  Björn Fahlander 

Styrelsesuppleanter  John-Elon Vikström 

   Inga-Märtha Nilsson   

 

Revisorer   Birgitta Olsson 

   Ulla Almroth 

Revisorssuppleant  Lars-Gustaf Eriksson 

Valberedning   Laila Eliasson 

   Margit Fahlén   

Webbredaktör   Ingemar Nilsson 

Redaktör för Tjocka släkten  Laila Eliasson 

 

 

Ekonomi 

De största posterna på föreningens intäktssida är medlemsavgifter, försäljning av böcker och 

skrifter, bidrag från studieförbund samt lotterier. Till Sveriges släktforskarförbund har inbetalats 

2 856 kr och till Hembygdsförbundet 5 950 kr. Avgifterna till förbunden uppgår till 12 kr 

respektive 25 kr per medlem och år. 

 

Kopieringskostnader uppgick till 7 900 kr och avser fyra nummer av Tjocka släkten samt årshäften. 

Portokostnaderna för utskick av medlemsbladet kostade sammanlagt 10 289 kr, en avsevärd 

höjning sedan möjligheterna att sända med föreningsporto togs bort. 

 

Bruttokostnaderna för deltagandet i Släktforskardagarna i Nyköping uppgick till 22 882 kr. 

Kommunen bidrog med 10 000 kr och återstående kostnad har delats mellan Bernhard Nordh-

sällskapet och LSBF.  

 

För utgivning av Doroteaborna har bidrag sökts och erhållits från Kungl. Skytteanska Samfundet 

och från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, med 30 000 kr respektive 20 000 kr. Tack vare 

att ett flertal intresserade medlemmar förskottsbetalat böckerna har tryckningen kunnat finansieras 

under 2016. Summa förskottsbetalda böcker uppgår till 65 175 kr, vilket bokförts som en skuld i 

bokslutet. 

 

Försäljningen av böcker, cd-skivor och skrifter har även under 2015 varit lyckosam. Föreningen 

deltog med bokförsäljning bl.a. på Dorotea marknad, vid evenemang på Murberget i Härnösand 

och vid släktforskardagarna i Nyköping i augusti. Föreningen hyrde i samband med 

släktforskardagarna en kortläsare av Swedbank tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet, 

vilket innebar en merförsäljning då köparna kunde betala både kontakt och med kort. Turistbyrån 
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har bistått med service i form av att besökare som önskar köpa böcker av föreningen kan betala i 

turistbyrån om inte någon från föreningen är närvarande. Under året har utbudet för försäljning 

utökats med Rolf Kjellströms femte bok i nybyggarserien, del 5 Från vaggan till graven, och med 

Sveriges dödbok 1901-2013 på dvd och usb. Samtliga böcker, skrifter och cd-skivor har 

inventerats.  

 

Medlemsutveckling 

Vid årsskiftet 2015/16 hade föreningen 268 medlemmar, vilket är en ökning sedan föregående år 

med 30 medlemmar. Medlemmarna finns spridda över hela landet. Intresset för hembygden är 

stort bland utflyttade vilhelminabor och andra som har sina rötter i södra Lappland. Föreningen 

får många uppskattande ord för medlemstidningen Tjocka släkten. 

 

Verksamhet 

Årsmöte 

Årsmöte hölls på Släktforskningens dag, lördagen den 21 mars.  Årsmötet föregicks av öppet hus 

med släktforskarhjälp och efter årsmötet visade Annica Hed bilder från Fatmomakke och 

berättade om två rysliga händelser i Kultsjödalen. 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten. I samband med styrelsemötena har 

styrelsen tillsammans med andra medlemmar kuverterat medlemstidningen Tjocka släkten, utfört 

föreningsadministration m.fl. arbetsuppgifter.  

 

Medlemsmöten och publika arrangemang 

Under året har föreningen anordnat och medverkat i ett flertal publika arrangemang. 

 Måndagen den 2 februari visades gamla filmer om flottning och livet kring älvarna. 

 Staffan Lundmark spelade upp och berättade om gamla inspelningar från Vilhelmina-

trakten vid ett Alla tiders-arrangemang den 19 februari. 

 Öppet hus hölls i Tingshuset tillsammans med museet och fotoarkivet under www-helgen 

den 13-14 februari. 

 Släktforskningens dag firas i hela landet den tredje lördagen i mars, 2015 inföll den 

lördagen den 21 mars. Föreningen hade öppet hus med släktforskarhjälp.  

 I samband med årsmötet den 21 mars anordnades som tidigare nämnts föredrag och 

bildvisning med Annica Hed. 

 Den 20 april berättade Laila Eliasson om arkeologiska fynd i närområdet under rubriken 

Spåren från forntiden – stenåldersfynd i Vilhelmina. 

 Lördagen den 30 maj besökte föreningen Valågården i Hoting. Hembygdsföreningen där 

har under årens lopp utarbetat häften med dokumentation om alla byar och släkter inom 

Tåsjö församling. Häftena inhandlades till hembygdsbiblioteket i Tingshuset.  

 Onsdag-torsdag 3-4 juni besökte Ramsele släktforskare Vilhelmina då föreningen ordnade 

ett program tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet. Onsdagen besöktes kyrkstan och 

museet med Laila Eliasson som guide. Resan fortsatte till Saxnäs för övernattning och på 

torsdagen guidade Annica Hed i Fatmomakke och i Marsliden serverades lunch, kaffe och 

ett berättarprogram med Gunilla Söder och Mårten Larsson. 

 Den 30 juni ordnades en vandring längs Mullramlet i Djupdal, platsen där den första 

nybyggaren slog sig ned. Lars Lundgren guidade och berättade om den frodiga 

växtligheten där. 

 I samband med nybyggarveckan anordnades en utställning i lokalen Flygar Olivia. 

Föreningen bemannade utställningen tillsammans med sommarjobbare måndag – torsdag.  
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 Fredag och lördag 10-11 juli var det Öppet hus med släktforskarhjälp i Tingshuset. Under 

fredagen anordnades en musikföreställning med Ulla-Britt Renman och Ulrika  Frölander 

Gammlåta från Västerbotten. 

 Höstupptakt med surströmming hölls den 22 augusti i gamla skolan i Risträsk i samarbete 

med Bernhard Nordh-sällskapet. Programmet innehöll även besök i Lindgrens museikoja 

med alla föremål och fotografier. 

 Fredag-söndag 28-30 augusti reste föreningen tillsammans med Bernhard Nordh-

sällskapet till Släktforskardagarna i Nyköping. Föreningarna hade bokbord och 

informerade och berättade om verksamheten.  

 Fredagen den 28 augusti hölls Sveriges Släktforskarförbunds stämma i Nyköping. Ingalena 

Marthin var föreningens ombud och Carina Strömberg var sekreterare vid stämman. 

 Lördagen den 5 september deltog Ingalena Marthin och Carina Strömberg med bokbord 

vid Dorotea marknad. Förhandsbeställningar till Doroteaboken samlades också in. 

 Den nationella Kulturarvsdagen firades fredagen den 11 september istället för på söndagen. 

Årets tema var Människans verk – en resa i industri och teknikhistoria. Torsten Gavelin 

höll föredrag under rubriken Går det att leva på potatis i Lappland? 

 Helgen 19-20 september anordnade Släktforskarförbundet en Grenseträff i Uddevalla 

tillsammans med DIS Norge och Uddevalla släktforskarförening. Carina Strömberg deltog.  

 I samband med hösthelgen fredag-lördag den 2 och 3 oktober var det återigen öppet hus 

med släktforskarhjälp i Tingshuset.  

 Härnösands släktforskare firade sitt 25-årsjubileum på Murberget i Härnösand den 17-18 

oktober. Ingalena Marthin och Carina Strömberg deltog. 

 Torsdagen den 22 oktober anordnades program under rubriken Vuxentid i Backens kyrka 

i Umeå. Carina Strömberg visade bilder och berättade om nybyggartiden. 

 Ett Alla Tiders-arrangemang med släktforskaren Kjell-Åke Lundström hölls måndagen 

den 16 november i Tingshuset. Lundström är en av de främsta forskarna på samiska 

släkter och har byggt upp en stor databas med tusentals namn. 

 Måndagen den 30 november arrangerades säsongsavslutning med julgröt tillsammans 

med Bernhard Nordh-sällskapet. Dragspelsklubben underhöll och kvällen bjöd även på 

visning av bilder från årets aktiviteter, lotterier och frågetävling. 

 

Studiecirklar och kurser 

 Två nybörjarkurser i släktforskning med sammanlagt 8 deltagare har genomförts under 

året. Antalet deltagare per kurs måste begränsas eftersom endast tre datorer med 

abonnemang finns i forskarstugan. 

 Cirkeln Vi dokumenterar Doroteaborna har under året fortsatt med det omfattande 

arbetet att färdigställa Karl-Erik Gavelins bok om byar och befolkning i Dorotea. Vid 

årets slut kunde arbetet slutföras och efter kontrollarbete och korrekturläsning trycktes 

böckerna i början av 2016. 

 Inventering och fotografering av gravstenar på Vilhelmina församlings kyrkogårdar 

pågår. Foton och uppgifter läggs in på www.genealogi.se/ gravstensinventeringen. 

 Föreningen beställde en tvådagarskurs i byforskning i Ramsele den 17-18 februari.  Åtta 

av föreningens medlemmar deltog. 

 

Släktforskardagar och riksstämma 

Släktforskardagarna och Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma hölls i Nyköping den 29-30 

augusti. Tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet medverkade föreningen med ett bokbord 

som bemannades i skift av elva medlemmar. Föreningarna fick ett bidrag av Vilhelmina kommun 

och ICA Tallen sponsrade med plastkassar och varor. Vilhelmina Folkets hus bidrog med pennor 

till frågetävlingen och utlån av bord.  

http://www.genealogi.se/
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Förutom försäljning av böcker och tidskrifter visades även utställningarna Vilhelmina 200 år och 

de två utställningarna om Bernhard Nordh och Marsliden. En tipsrad med dragning varje dag hade 

också ordnats. Broschyrer och information från Turistbyrån i Vilhelmina delades ut till besökarna 

som sammanlagt uppgick till ca 5 000 personer. Montern besöktes av många som berättade om 

sina kontakter och släktband med norra Sverige och om sina minnen av Bernhard Nordhs böcker.   

 

Släktforskarförbundets riksstämma hölls fredagen den 28 augusti. Ingalena Marthin var 

föreningens ombud och Carina Strömberg tjänstgjorde som sekreterare på stämman. 

 

Samarbete med föreningar och studieförbund  

Studieförbunden Studiefrämjandet och Medborgarskolan har välvilligt lämnat stöd till föreningens 

studiecirklar och kulturarrangemang. Bidragen från studieförbunden uppgår till 5 219 kr. 

 

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare har under året även fortsatt samarbetet med Bernhard 

Nordh-sällskapet och Vualtjere Duodji. Föreningen deltar också i styrgruppen för Alla tiders 

Vilhelmina tillsammans med Västerbottens museum, Vilhelmina bibliotek, Vilhelmina museum, 

Fotoarkivet och Vualtjere Duodji. Föreningen har representation i styrelserna för Bernhard Nordh-

sällskapet, Johan Nordlander-sällskapet och Sveriges släktforskarförbund.  

 

Medlemsbladet Tjocka släkten och hemsidan 

Tjocka släkten 

Tjocka släkten har kommit ut med fyra nummer under 2015. Samlingshäften av Tjocka släkten 

har tryckts upp för vartdera åren 2011 - 2015 och säljs för 100 kr/st. Äldre nummer läggs ut på 

hemsidan. 

 

Hemsidan 

För utveckling av föreningens hemsida söktes och beviljades bidrag från bygdeavgiftsmedel. 

Arbetet påbörjades under hösten och beräknas slutföras under våren 2016. 

 

Vilhelmina 19 mars 2016 

 

 

Carina Strömberg   Sune Edman              

ordförande    vice ordförande  

  

 

 

Ingalena Marthin   Evonne Sandqvist  

Sekreterare    Kassör 

 

 

 

Björn Fahlander   John-Elon Vikström 

Styrelseledamot   Styrelsesuppleant 

 

 

 

Inga-Märtha Nilsson 

Styrelsesuppleant 


