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Ekonomi
De största posterna på föreningens intäktssida är medlemsavgifter, försäljning av böcker och
skrifter, bidrag från studieförbund samt lotterier. Medlemsavgiften är 150 kr + 75 kr för
familjemedlem, vilket totalt inbringat 41 300 kr under 2016. Bidraget från studieförbunden för
kulturarrangemang och studiecirklar uppgick till 3 854 kr och intäkter från lotterier till 5 590 kr.
Från Vilhelmina kommun har föreningen erhållit kulturellt aktivitetsbidrag med 4 000 kr.
Till Sveriges släktforskarförbund har inbetalats 3 316 kr och till Hembygdsförbundet 6 700 kr.
Avgifterna till förbunden uppgår till 12 kr respektive 25 kr per medlem och år.
Kopieringskostnader uppgick till 6 933 kr och avser fyra nummer av Tjocka släkten samt
årshäften. Portokostnaderna för utskick av medlemsbladet kostade sammanlagt 5 919 kr, en
avsevärd höjning sedan möjligheterna att sända med föreningsporto upphörde. För att hålla nere
portokostnaden har kuverten tagits bort och tidningen sänds nu med adressetikett på baksidan
och en liten klisterlapp som håller ihop tidningen.
Bruttokostnaderna för deltagandet i Släktforskardagarna i Umeå uppgick till 21 695 kr.
Kommunen bidrog med 5 000 kr och återstående kostnad har delats mellan Bernhard Nordhsällskapet och LSBF. För ideella insatser i samband med arrangemanget har föreningen erhållit
15 000 kr från Nolia, vilket utbetalas 2017.
Med stor tacksamhet har Lappmarkens släkt- och bygdeforskare emottagit gåvor från
hembygdsföreningen i Dorotea för arbetet med Doroteaborna och från Varpsjö
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bygdegårdsförening. LSBF fick också under året en testamentsgåva från Olga Svensson i
Varpsjö, bestående av hennes och faderns släktforskningsmaterial.
Försäljning av böcker och skrifter
Försäljningen av böcker, cd-skivor och skrifter har även under 2016 varit mycket lyckosam.
Föreningen hyrde i samband med släktforskardagarna en kortläsare av Swedbank tillsammans
med Bernhard Nordh-sällskapet, vilket innebar en merförsäljning då köparna kunde betala både
kontant 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 utbudet för försäljning utökats med Risbäcksborna och med Rolf Kjellströms
sjätte bok i nybyggarserien, Från nybyggarens tankevärld. Samtliga böcker, skrifter och cdskivor har inventerats.
För utgivning av Doroteaborna erhöll föreningen bidrag från Kungl. Skytteanska Samfundet och
från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur. Bidragen tillsammans med försäljning av
böckerna kunde finansiera tryckningen helt under åren 2015 och 2016 och dessutom kunde
tryckningen av Risbäcksborna finansieras. Summa förskottsbetalade böcker uppgick i
föregående års bokslut till 65 175 kr, vilket bokförts som intäkt 2016. Försäljningen av böcker
och skrifter uppgick totalt till 165 543 kr under 2016, varav 10 362 kr under släktforskardagarna.
Till föreningens stora glädje uppmärksammades arbetet med Doroteaborna genom att boken
erhöll släktforskarförbundets utmärkelse Årets släktbok, nominerad av Lyckselebygdens
släktforskarförening. Ingalena Marthin har under året ensam fortsatt arbetet med Risbäcks
församling, som inte togs med i arbetet med Doroteaborna. Anledningen var att Dorotea
församling delades 1905 och Risbäck var egen församling fram till 2006 då Dorotea-Risbäcks
församling bildades. Boken Risbäcksborna kunde ges ut under hösten 2016.
Medlemsengagemang och medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen är fortsatt god. Föreningen hade vid föregående årsskifte 268 medlemmar
och har nu ökat med 42 medlemmar till totalt 310. 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.
Föreningens medlemmar har på ett utomordentligt sätt arbetat ideellt under året. Förutom den
stora insatsen under de nationella släktforskardagarna i Umeå har utskick av Tjocka släkten,
medverkan vid öppet hus, lotteriförsäljning, kaffeservering och teknik i samband med olika
arrangemang, surströmming och julgröt skötts av medlemmarna. Föreningens verksamhet är helt
beroende av medlemmarnas engagemang och oavlönade arbetsinsatser.
Verksamhet
Årsmöte
Årsmöte hölls på Släktforskningens dag, lördagen den 19 mars. Årsmötet föregicks av öppet hus
med släktforskarhjälp och efter årsmötet berättade Stig Anderback om sin mormor Kristina
Emelinda, född i Marsliden.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Protokollen finns utlagda på
föreningens hemsida. I samband med styrelsemötena har styrelsen tillsammans med andra
medlemmar kuverterat medlemstidningen Tjocka släkten, utfört föreningsadministration m.fl.
arbetsuppgifter.

2(5)

LAPPMARKENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE
Medlemsmöten och publika arrangemang
Under året har föreningen anordnat och medverkat i ett flertal publika arrangemang.
 Måndagen den 1 februari berättade Gunvår Bäckström om kvinnorna i skogsarbetet,
kockorna som skötte mathållningen i skogskojorna.
 I samband med www-helgen höll föreningen öppet hus med släktforskarhjälp
tillsammans med museet och fotoarkivet under fredag och lördag den 19-20 februari.
 Lördagen den 27 februari lanserades Doroteaborna på biblioteket i Dorotea. Fyra av
föreningens medlemmar medverkade, berättade om arbetet och sålde böcker.
 Släktforskningens dag firas i hela landet den tredje lördagen i mars, 2016 inföll den
lördagen den 19 mars. Föreningen hade öppet hus med släktforskarhjälp.
 I samband med årsmötet den 19 mars anordnades som tidigare nämnts föredrag och
bildvisning med Stig Anderback.
 Tisdagen den 5 april besökte Lilian Ryd biblioteket med sin bok Urfödan. Om
självhushållets mat hos folk i Lappland. Arrangemanget som anordnades av
arbetsgruppen för Alla tiders Vilhelmina var mycket välbesökt.
 Torsdagen den 21 april deltog fem av föreningens medlemmar med utställning,
information och bokförsäljning vid Länskulturdagarna på Nordanå i Skellefteå
 Onsdagen den 25 maj ordnade föreningen tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet
en sammankomst med korvgrillning vid föreningshuset i Skansholm. Lars-Åke Holmgren
berättade om Skansholms historia.
 I samband med nybyggarveckan anordnades en utställning i lokalen Flygar Olivia.
Föreningen hade bokbord och bemannade utställningen tillsammans med sommarjobbare
tisdag – torsdag.
 Fredag och lördag 8-9 juli hade föreningen öppet hus med släktforskarhjälp i Tingshuset.
 Fredagen den 19 augusti hölls Sveriges släktforskarförbunds riksstämma i Umeå.
Ingalena Marthin var föreningens ombud och Carina Strömberg deltog i egenskap av
ledamot i förbundsstyrelsen.
 Fredag-söndag 19-21 augusti reste föreningen tillsammans med Bernhard Nordhsällskapet till Släktforskardagarna på Nolia i Umeå. Föreningarna hade bokbord och
informerade och berättade om verksamheten.
 Höstupptakt med surströmming hölls den 27 augusti i bygdegården i Varpsjö i samarbete
med Bernhard Nordh-sällskapet. Paul Vallgren berättade om byn Varpsjös historia.
Föreningen ville på detta sätt uppmärksamma avlidna medlemmen Olga Svensson som
testamenterat sitt släktforskarmaterial till Lappmarkens släkt- och bygdeforskare.
 Lördagen den 3 september deltog Sune Edman, Carina Strömberg och Johnte Vikström
med bokbord på Dorotea marknad.
 I samband med hösthelgen fredag-lördag den 30 september och 1 oktober var det återigen
öppet hus med släktforskarhjälp i Tingshuset.
 Tisdagen den 15 november berättade Susanne Odell från Folkrörelsearkivet och Lena
Berglund från Västerbottens museum om arbetsstugor i Västerbotten. Alla tiders
Vilhelmina var arrangör.
 Måndagen den 28 november arrangerades säsongsavslutning med julgröt tillsammans
med Bernhard Nordh-sällskapet. Peter och Camilla Fahlander underhöll med julsånger
och kvällen bjöd även på visning av bilder från årets aktiviteter, lotterier och frågetävling.
Studiecirklar och kurser
 En nybörjarkurs i släktforskning med sammanlagt 4 deltagare har genomförts under året.
Antalet deltagare per kurs måste begränsas eftersom endast tre datorer med abonnemang
finns i forskarlokalen.

3(5)

LAPPMARKENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE



Inventering och fotografering av gravstenar på Vilhelmina församlings kyrkogårdar pågår
löpande. Foton och uppgifter läggs in på www.genealogi.se/ gravstensinventeringen.
Föreningen har under året arbetat med den nya hemsidan under ledning av Sara Idenfors.

Släktforskardagar och riksstämma
Släktforskardagarna och Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma hölls i Umeå den 19-21
augusti. Tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet medverkade föreningen med ett bokbord
som bemannades i skift av sammanlagt femton medlemmar. Ytterligare sex medlemmar arbetade
som volontärer tillsammans med medlemmar från Södra Västerbottens släktforskare och Johan
Nordlander-sällskapet. Volontärerna hade som uppgift att kontrollera alla som köpt
inträdesbiljetter i förväg, hålla ordning vid föreläsningssalarna, bemanna garderoben Släktboden
m.m. Övriga föreningar som delade monterplatsen var Vualtjere Duodji, Lycksele släktforskare,
Johan Nordlander-sällskapet och föreningen Pehr Stenberg.
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 3 000 personer. Föreningarna fick 5 000 kr i bidrag av
Vilhelmina kommun och ICA Tallen sponsrade med plastkassar och varor.
Släktforskarförbundets riksstämma hölls fredagen den 19 augusti på Nolia, Ingalena Marthin var
föreningens ombud och Carina Strömberg deltog på stämman i egenskap av ledamot i
förbundsstyrelsen. Carina Strömberg deltog under året i förberedelsearbetet för
släktforskardagarna som förbundsstyrelsens representant, med särskilt ansvar för
föreläsningsprogrammet. Tillsammans med Södra Västerbottens släktforskare och Johan
Nordlander-sällskapet fick LSBF vara med och dela på överskottet från släktforskardagarna. JNS
och LSBF fick vardera 15 000 kr, vilket motsvarar 5% av överskottet. Södra Västerbottens
släktforskare fick 10%, 30 000 kr.
Förutom att föreningen erhöll delat pris för Årets släktbok tilldelades Ingalena Marthin
hedersdiplom, Sveriges släktforskarförbunds utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom
släktforskarrörelsen.
Släktforskarförbundets första samrådskonferens hölls på Nordiska museet lördagen den 5 mars.
Carina Strömberg deltog men föreningen sände inget ombud.
Samarbete med föreningar och studieförbund
Studieförbundet Medborgarskolan har välvilligt lämnat stöd till föreningens studiecirklar och
kulturarrangemang. Bidragen från studieförbundet uppgår sammanlagt till 3 854 kr
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare har under året även fortsatt samarbetet med Bernhard
Nordh-sällskapet. Föreningen har under året medverkat i arbetet med nybyggarveckan och 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 har kommit ut med fyra nummer under 2016. Samlingshäften av Tjocka släkten
har tryckts upp för vartdera åren 2011 - 2016 och säljs för 100 kr/st. Äldre nummer läggs ut på
hemsidan.
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För utveckling av föreningens hemsida söktes och beviljades bidrag från bygdeavgiftsmedel.
Arbetet påbörjades under hösten 2015 och slutfördes under 2016. Kostnaden uppgick till totalt
11 109 kr, bygdemedel beviljades med 10 000 kr. Hemsidan har nu ett attraktivt utseende och
uppdateras löpande med aktuella aktiviteter. Boktorget har utvecklats med bilder på alla böcker
och en beställningsfunktion.
Vilhelmina 18 mars 2017
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