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Verksamhetsberättelse 2013 
 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av  

 

Ordförande    Carina Strömberg 

Vice ordförande  Sune Edman 

Sekreterare   UllaCarin Olofsson 

Kassör    Evonne Sandqvist 

Styrelseledamot  Björn Fahlander 

Styrelsesuppleanter  Ingalena Marthin 

   Owe Ångquist 

 

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. Bidrag har under året erhållits från Vilhelmina 

kommun för deltagande i släktforskardagarna i Köping. Bygdemedel beviljades för att anskaffa 

roll-up och strandflaggor samt en högtalaranläggning. Totalt uppgår intäkterna till 121 884,88 kr.  

 

Inbetalda medlemsavgifter uppgår till totalt 51 665 kr, vilket består av medlemsavgifter för 2013 

men också en stor del för 2014. Med anledning av att Sveriges släktforskarförbund införde 

sanktioner för de föreningar som betalar förbundsavgiften efter 31 januari, beslutade styrelsen att 

skicka ut inbetalningskort för 2014 tillsammans med Tjocka släkten nr 4/2013. Sammanlagt  

7 200 kr har betalats till Släktforskarförbundet och Hembygdsförbundet. Avgifterna till 

förbunden uppgår till 12 kr respektive 20 kr per medlem och år. 

 

Försäljningen av böcker, cd-skivor och skrifter har under året givit ett överskott på 9 847 kr.  

Samtliga exemplar av En lappmarksbygd på väg mot framtiden, som hämtats ut från Vilhelmina 

kommun har betalats under året. Föreningen har från Karl-Erik Gavelins bror Michael som gåva 

fått ett antal av böckerna Vilhelminaborna 1920 – för försäljning. Under året har utbudet av 

böcker utökats med Rolf Kjellströms nybyggarserie Nybyggare i Vilhelmina, del 1 Träd och 

växter som resurs, del 2 Jordbruk och boskapsskötsel och del 3 Jakt, fångst och fiske.  Samtliga 

böcker, skrifter och cd-skivor har inventerats.  

 

Föreningens eget kapital uppgår vid verksamhetsårets slut till 43 387,13 kr, fördelat på 2 799,75 

på plusgirot och 40 587,32 på bankkonto i Nordea. Föreningen har inga fordringar och inga 

skulder. Ekonomisk sammanställning och revisionsberättelse bifogas denna 

verksamhetsberättelse. 
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Lokaler i Tingshuset 

Samarbetet med Vilhelmina museum, Vilhelmina kommuns fotoarkiv och Turistbyrån i 

Tingshuset fortsätter i positiv anda.  I lokalerna finns möjlighet att använda de tre datorer som 

kommunen ställt till förfogande. Föreningen bekostar abonnemang på Riksarkivets digitala 

forskarsal, vilket kostar 1 500 kr per år. Lokalerna är öppna för allmänheten dagtid under 

turistbyråns öppettider och vissa kvällar i veckan används lokalerna för föreningens 

studiecirkelverksamhet. Föreningen disponerar även ett kontorsrum på andra våningen i 

Tingshuset. 

 

Medlemsutveckling 

Vid årsskiftet 2013/14 hade föreningen 232 medlemmar, vilket är en ökning sedan nystarten 

2010 med 22 medlemmar. Medlemmarna finns spridda över hela landet. 

 

Verksamhet 

Årsmöte 

Årsmöte hölls på Släktforskningens dag, lördagen den 16 mars.  Årsmötet föregicks av öppet hus 

med släktforskarhjälp och efter årsmötet visade Inge Nilsson de dokument som skannats och 

lagts ut på Vilhelmina museums hemsida. 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under året haft 7 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 

 Öppet hus hölls i Tingshuset under www-helgen den 11 – 12 februari. 

 Måndagen den 28 januari höll Göran Larsson från Umeå universitet ett föredrag om 

familjen Dahlstedt, vars arkiv nu förvaras på forskningsarkivet på universitetsbiblioteket. 

 Lördagen den 2 mars anordnades en berättarkväll i Marsliden tillsammans med Bernhard 

Nordh-sällskapet. Daniel Andersson från Umeå universitet berättade om samer och 

nybyggare i O.P.Petterssons Gamla byar i Vilhelmina 

 Släktforskningens dag firas i hela landet den tredje lördagen i mars, 2013 inföll den 

lördagen den 16 mars. Föreningen hade öppet hus med släktforskarhjälp, visning av 

fotoarkivet, bokbord och lotterier. Årsmötet hölls kl 14.00. 

 Den 23 april var Carina Strömberg inbjuden av Härnösands släktforskare att hålla 

föredrag om nybyggare i Lappland.  

 Fredagen den 26 april gjordes ett besök i Nordansjö hos Georg Lövgren, som visade sitt 

gårdsmuseum med slöjd och en stor samling gamla verktyg. 

 Lördagen den 25 maj anordnades en sammankomst i Ulvobergs byastuga med 

musikunderhållning, berättelser om Ulvobergs historia och servering av paj. 

 Öppet hus med släktforskarhjälp hölls även i samband med kultur/nybyggarveckan och 

hembygdshelgen den 11 - 13 juli.  

 Höstupptakt med surströmming hölls den 7 september i Brännåkers bygdegård, ett 

arrangemang i samarbete med Bernhard Nordh-sällskapet. Under kvällen berättades 

många historier om roliga episoder från husets historia. 

 På den nationella Kulturarvsdagen lördagen den 8 september anordnades visning av 

Tingshuset och museet i samarbete med Vilhelmina museum. 

 I samband med hösthelgen lördagen den 5 oktober var det återigen öppet hus med 

släktforskarhjälp i Tingshuset.  
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 Tisdagen den 29 oktober höll Carina Strömberg föredraget om Nybyggare i södra 

Lappland för Södra Västerbottens släktforskare i Folkets Hus i Umeå.  

 Onsdagen den 27 november arrangerades säsongsavslutning med julgröt tillsammans med 

Bernhard Nordh-sällskapet.  Deltagarna bjöds på visning av bilder från årets aktiviteter 

och musikunderhållning av ungdomarna Johannes och Joel Niemelä. 

 Söndagen den 1 december hölls julmarknad på Folkets hus. Det var också årets sista 

aktivitet med bokbord och lotterier som genomfördes i samarbete med Vilhelmina 

bibliotek, Vilhelmina museum och Bernhard Nordh-sällskapet.  

 

Studiecirklar 

 Tre nybörjarkurser i släktforskning med sammanlagt 11 deltagare har genomförts under 

året. 

 Arbetet har fortsatt i studiecirkelform med det omfattande arbetet att färdigställa Karl-

Erik Gavelins bok/cd om byar och befolkning i Dorotea.  

 

Studieresor 

 Lördagen den 15 juni ordnades en studieresa till Kullerbacken i Dorotea. Representanter 

för Hembygdsföreningen guidade oss bland de gamla byggnaderna och dagen avslutades 

med fika i hembygdsgården. 

 

Gränsträff i Trondheim 

Sveriges släktforskarförbund och DIS i Norge anordnade en gränsträff i Trondheim helgen 21 - 

22 september. Föreningen representerades av Carina Strömberg och Ingalena Marthin. 

 

Släktforskardagar och årsstämma 

Släktforskardagarna och Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma hölls i Köping den 24 - 25 

augusti. Föreningens ombud på stämman var Ingalena Marthin. Carina Strömberg tjänstgjorde 

som sekreterare på stämman. 

 

Tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet medverkade föreningen med ett bokbord som 

bemannades i skift av 8 medlemmar. Föreningarna fick ett bidrag av Vilhelmina kommun och 

även ICA-Tallen och Folkets hus sponsrade deltagandet.  

 

Förutom försäljning av böcker och tidskrifter visades även utställningarna Vilhelmina 200 år och 

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 6 000 personer. Många berättade om sina kontakter och släktband 

med Vilhelmina och om sina minnen av Bernhard Nordhs böcker.   

 

Samarbete med föreningar och studieförbund  

Studieförbunden Studiefrämjandet och Medborgarskolan har välvilligt lämnat stöd till 

föreningens studiecirklar och kulturarrangemang.  

 

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

Nordh-sällskapet och Vualtjere Doudji. Föreningen har representation i styrelserna för Bernhard 

Nordh-sällskapet, Johan Nordlander-sällskapet och Sveriges släktforskarförbund. Föreningen 

deltar också i styrgruppen för Alla tiders Vilhelmina tillsammans med Västerbottens museum, 

Vilhelmina bibliotek, Vilhelmina museum och Vualtjere Doudji.  
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Medlemsbladet Tjocka släkten och hemsidan 

Tjocka släkten har kommit ut med fyra nummer under 2013. Löpande uppdatering av aktiviteter 

och aktuella frågor har gjorts på hemsidan under året. Texter av större omfång har även 

publicerats på hemsidan under rubriken Artiklar och även samlats i en pärm i 

hembygdsbiblioteket i Tingshuset. Föreningen har även tryckt upp samlingshäften med Tjocka 

släkten för åren 2011, 2012 och 2013 för försäljning. 

 

 

Vilhelmina     /      2014 

 

 

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare 

 
 

 

Carina Strömberg   Sune Edman              

ordförande    vice ordförande  

  

 

 

UllaCarin Olofsson   Evonne Sandqvist  

Sekreterare    Kassör 

 

 

 

Björn Fahlander   Ingalena Marthin 

Styrelseledamot   Styrelsesuppleant  

 

 

 

 

Owe Ångquist 

Styrelsesuppleant 


