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Verksamhetsberättelse 2014 
 

 

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.  

 

Årets resultat uppgår till 22 889,79, varav 20 000 kr avsatts till ett särskilt konto avsett för 

kommande tryckning av Doroteaborna. Inbetalda medlemsavgifter uppgår till totalt 38 465 kr, 

merparten avser år 2015. Sammanlagt 7 624 kr har betalats till Sveriges släktforskarförbund och 

Hembygdsförbundet. Avgifterna till förbunden uppgår till 12 kr resp. 20 kr per medlem och år. 

 

Bruttokostnaderna för deltagandet i Släktforskardagarna i Karlstad uppgick till 24 200 kr. 

Kommunen har bidragit med 15 000 kr och återstående kostnad har delats mellan Bernhard Nordh-

sällskapet och LSBF.  

 

Försäljningen av böcker, cd-skivor och skrifter uppgår till sammanlagt 42 049 kr medan inköpen 

av böcker uppgår till 26 581. Överskottet uppgår således till 15 468 kr. Föreningen har deltagit 

med bokförsäljning under släktforskardagarna i Karlstad i augusti och vid Vilhelmina-biennalen i 

september. Vid båda dessa tillfällen hyrde föreningen en kortläsare av Swedbank tillsammans med 

Bernhard Nordh-sällskapet, vilket innebar en merförsäljning då köparna kunde betala både kontakt 

och med kort. Turistbyrån 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 
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utbudet för försäljning utökats med Rolf Kjellströms fjärde bok i nybyggarserien, del 4 Hus, hem 

och handel och med Sveriges dödbok 1901-2013, på dvd och usb. Samtliga böcker, skrifter och 

cd-skivor har inventerats.  

 

Föreningens eget kapital uppgår vid verksamhetsårets slut till 66 277,12 fördelat på 1 228,14 på 

plusgirot och 45 046,75 på bankkonto i Nordea samt det tidigare nämnda öronmärkta kontot på 

Swedbank för Doroteaborna, 20 002,23 kr. Föreningen har inga fordringar och inga skulder. 

Ekonomisk sammanställning och revisionsberättelse bifogas denna verksamhetsberättelse. 

 

Lokaler i Tingshuset 

Samarbetet i tingshuset med Vilhelmina museum, Vilhelmina kommuns fotoarkiv och turistbyrån 

fortsätter i positiv anda. I lokalerna finns ett hembygdsbibliotek och i forskarstugan finns möjlighet 

att använda tre datorer med abonnemang på Riksarkivets digitala forskarsal/SVAR. Lokalerna 

används för studiecirkelverksamhet, öppet hus m.m. och under turistbyråns öppettider är lokalerna 

öppna för allmänheten. Föreningen disponerar även ett kontorsrum på andra våningen i 

Tingshuset. 

 

Medlemsutveckling 

Vid årsskiftet 2014/15 hade föreningen 238 medlemmar, vilket är en liten ökning sedan 

föregående år med 6 medlemmar. Medlemmarna finns spridda över hela landet. 

 

Verksamhet 

Årsmöte 

Årsmöte hölls på Släktforskningens dag, lördagen den 15 mars.  Årsmötet föregicks av öppet hus 

med släktforskarhjälp och efter årsmötet visade Ingalena Marthin tips hur man söker släktingar 

som emigrerat. 

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under året haft fem 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 8 - 9 februari. 

 Tisdagen den 18 februari i Ramsele och onsdagen den 19 februari i Sollefteå höll Carina 

Strömberg föredrag om nybyggare i Lappland, inbjuden av släktforskarföreningarna. 

 Måndagen den 10 mars hade Lycksele släktforskarförening sitt årsmöte. Carina Strömberg 

var inbjuden att hålla föredrag om nybyggare i Lappland.  

 Onsdagen 12 mars, SPF Vilhelmina, föredrag om nybyggare i Lappland. 

 Släktforskningens dag firas i hela landet den tredje lördagen i mars, 2014 inföll den 

lördagen den 15 mars. Föreningen hade öppet hus med släktforskarhjälp och efter årsmötet 

visades databaser som hjälp i släktforskningen. Årsmötet hölls kl 14.00. 

 Måndagen den 5 maj ordnades ett Alla tiders-arrangemang med Christer Westerdahl. På 

eftermiddagen var temat Sydsamer från Bottenhavet till Atlanten och på kvällen hölls en 

öppen sammankomst på Hotell Wilhelmina där han berättade om den enögde vargjägaren 

i Vilhelminafjällen.   

 Dagen efter, tisdagen den 6 maj, hölls programmet om vargjägaren Enocksson på 

Saxnäsgården. Alla de tre arrangemangen med Westerdahl var välbesökta. 

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

hembygdshelgen den 11 - 13 juli.  
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 Höstupptakt med surströmming hölls den 23 augusti i Järvsjögården i Järvsjöby i samarbete 

med Bernhard Nordh-sällskapet. Lars-Gustav Eriksson och Roland Jonsson berättade 

historier från byn och deltagarna köpte lotter och svarade på tipsfrågor. 

 Tisdagen den 9 september var Carina Strömberg inbjuden till Jämtlands lokalhistoriker och 

släktforskare. Vid medlemsmötet i landsarkivets lokaler berättade hon om Fjällbruden 

Bodil Jonsdotter och visade bilder från de miljöer i Ljusnedal och Bruksvallarna där de tre 

romanerna utspelar sig. 

 På den nationella Kulturarvsdagen söndagen den 14 september anordnades ett 

arrangemang på temat Att tvingas lämna sitt land, i går och i dag i samarbete med 

Vilhelmina museum. Seija Isaksson som kom som flyktingbarn från Finland under andra 

världskriget berättade om sin barndom och uppväxt. Ali som nyligen kommit till Sverige 

från Afghanistan berättade sin historia och visade bilder från sin hemby och hur det kan se 

ut på flyktvägen 

 I samband med hösthelgen fredag – lördag den 3 och 4 oktober var det återigen öppet hus 

med släktforskarhjälp i Tingshuset.  

 Måndagen den 13 oktober arrangerade föreningen i samarbete med Bernhard Nordh-

sällskapet ett föredrag om Fjällbruden Bodil Jonsdotter. 

 Onsdagen den 22 oktober höll Carina Strömberg föredrag om Nybyggare i södra 

Lappland för daglediga på Aktrisen, Backens hälsocentral, i Umeå. 

 Måndagen den 24 november arrangerades säsongsavslutning med julgröt tillsammans 

med Bernhard Nordh-sällskapet. Jultomten kom med paket till alla, och efter en del 

gissningar avslöjades Göran Lidström bakom masken. Kvällen bjöd även på visning av 

bilder från årets aktiviteter, lotterier och frågetävling. 

 

Studiecirklar 

 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 fortsatt med det omfattande arbetet att 

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

 Inventering och fotografering av gravstenar på Vilhelmina församlings kyrkogårdar har 

kommit igång under året. Foton och uppgifter läggs in på www.genealogi.se/ 

gravstensinventeringen. 

 

Vilhelmina-biennalen, Nybyggarkultur och samiskt arv 

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare var en av huvudarrangörerna när nybyggarsymposiet 

Vilhelmina-biennalen anordnades den 22 – 23 september. Årets symposium var det femte i 

ordningen som anordnades i Mikaelitid. Tidigare symposier har varit: 

 

År 2000 Kulturmöten i Lappmarken. Myt och verklighet. 

År 2001 Nybyggarens värld. Existentiella drivkrafter, historiska och ekologiska ramar. 

År 2004 Livsfrågor i Lappland. Kyrkan och kolonisationen. 

År 2012 Ett symposium för framtiden - Vilhelmina församling 200 år. 

 

Till årets symposium var 116 personer anmälda. Musikunderhållning av Laila Eliasson och Tage 

Lundin ingick i programmet och måndag kväll anordnades en konsert i Vilhelmina kyrka med Jon 

Henric Andersson och Lars-Jonas Johansson, Vuelien Gaejnoe – Jojkens väg. 

 

Övriga arrangörer var Vilhelmina kommun och Kungl. Gustav Adolfs Akademien i samarbete 

med Kungl. Skytteanska Samfundet, Johan Nordlander-sällskapet, Lappmarkens släkt- och 

bygdeforskare, Bernhard Nordh-sällskapet, Vualtje Duodji och Vilhelmina församling samt 

http://www.genealogi.se/
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studieförbunden Medborgarskolan och Studiefrämjandet. Föreningens medlemmar arbetade 

ideellt under symposiedagarna med praktiska uppgifter och med ett välfyllt bokbord. 

 

Symposiet innehöll följande föredrag: 

Nybyggarlivet skildrat i fem böcker   Rolf Kjellström 

Såvitt jag minns – möten med nomader och fjällbönder Bo Lundmark 

Den vetgirige prästen, de Nenzénska uppteckningarna från  

1800-talet och deras betydelse för Lappmarkens folkliga historia Lars-Erik Edlund 

Bland knorten, tråmpe och långnäsor: om naturen i Petrus 

Laestadius och O.P. Petterssons lappmarksskildringar  Daniel Andersson 

Bruksföremål och levnadsförhållanden i nybyggarsamhället Tage Lundqvist 

Lappskatteland i Åsele lappmark   Gudrun Norstedt 

Bernhard Nordhs nybyggar- och vildmarksromaner  Anders Persson 

Lisa Johansson som upptecknare av lokal växtkunskap Ingvar Svanberg 

Glesbygdens självbilder – en jämförelse mellan Lierne i Norge Asbjörg Westum och  

och Frostviken i Sverige    Marianne Liliequist  

 

Släktforskardagar och riksstämma 

Släktforskardagarna och Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma hölls i Karlstad den 30 - 31 

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

som bemannades i skift av 9 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.  

 

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 6 000 personer. Många berättade om sina kontakter och släktband 

med Vilhelmina och om sina minnen av Bernhard Nordhs böcker.   

 

Föreningens ombud på Släktforskarförbundets riksstämma var Ingalena Marthin. 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. Sammanlagt uppgår bidragen från studieförbunden till 

15 410,15. 

 

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 

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 har kommit ut med fyra nummer under 2014. Samlingshäften av Tjocka släkten 

har tryckts upp för åren 2011, 2012, 2013 och 2014 och säljs för 100 kr/st. 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.  
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Vilhelmina 20 mars 2015 

 

 

 

 

Carina Strömberg   Sune Edman              

ordförande    vice ordförande  

  

 

 

UllaCarin Olofsson   Evonne Sandqvist  

Sekreterare    Kassör 

 

 

 

Björn Fahlander   Ingalena Marthin 

Styrelseledamot   Styrelsesuppleant  

 

 

 

 

Owe Ångquist 

Styrelsesuppleant 


