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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare visar på ett underskott som
är mindre än 10 % av föreningens omsättning för verksamhetsåret 2017. För ideella föreningar
måste i genomsnitt 80 % av intäkterna användas i verksamheten för att föreningen ska få behålla
skattefrihet och årets underskott uppvägs mer än väl av de föregående årens överskott.
De största posterna på föreningens intäktssida är medlemsavgifter, försäljning av böcker och
skrifter, bidrag från studieförbund samt lotterier. Medlemsavgiften har varit fortsatt oförändrad,
150 kr + 75 kr för familjemedlem. Bidraget från studieförbunden för kulturarrangemang och
studiecirklar uppgick till 9 433,85 och intäkter från lotterier till 3 405 kr. Från Vilhelmina
kommun har föreningen erhållit kulturellt aktivitetsbidrag med 5 000 kr.
Till Sveriges släktforskarförbund har inbetalats 12 kr per medlem och år, totalt 3 720 kr.
Avgiften till länets Hembygdsförbund är 25 kr per medlem och uppgår sammanlagt till 7 750 kr.
Styrelsen har efter moget övervägande beslutat att säga upp medlemskapet i Hembygdsförbundet
fr.o.m. 1 januari 2018. Eftersom föreningen inte äger några byggnader och har svårt att nyttja de
tjänster som Hembygdsförbundet erbjuder, har nackdelarna med den höga medlemsavgiften inte
bedömts uppväga fördelarna med medlemskap.
Kopieringskostnader uppgick till 6 408 kr och avser fyra nummer av Tjocka släkten samt
årshäften. Portokostnaderna för utskick av medlemsbladet kostade sammanlagt 9 510,89 kr, en
avsevärd höjning sedan möjligheterna att sända med föreningsporto upphörde. För att hålla nere
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portokostnaden har kuverten tagits bort och tidningen sänds nu med adressetikett på baksidan
och en liten klisterlapp som håller ihop tidningen. De portokostnader som uppstår i samband med
beställningar av föreningens böcker har debiterats mottagaren.
Vid deltagande i Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma och samrådskonferens betalar
förbundet reseersättning minus 500 kr per resa för föreningens ombud. Under 2017 erhöll
föreningen sammanlagt 5 185 kr för detta ändamål. Carina Strömbergs resor i samband med
dessa arrangemang och förbundsstyrelsens sammanträden ersätts direkt av förbundet och går inte
via föreningens bokföring.
Försäljning av böcker och skrifter
Försäljningen av böcker, cd-skivor och skrifter har även under 2017 varit mycket lyckosam. Vid
mässor och andra arrangemang är det nödvändigt att ha alternativ till kontantförsäljning och
föreningen har därför hyrt kortläsare och även erbjudit Swish-betalningar. 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. Försäljningen via boktorget på
hemsidan har också visat sig vara en fin service för intresserade från andra delar av landet. Som
tidigare är det Nybyggarliv i Vilhelmina samt Vilhelminaborna, Doroteaborna och
Risbäcksborna som står för den största försäljningen.
Medlemsengagemang och medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen är fortsatt god. Föreningen hade vid årsskiftet 310 medlemmar, vilket är
detsamma som föregående årsskifte. Det är således ingen nettoökning av medlemmar, nya har
tillkommit men lika många har av olika anledningar lämnat föreningen. Medlemmarna finns
spridda över hela landet och intresset för medlemstidningen Tjocka släkten är stort.
Föreningens verksamhet är helt beroende av styrelsens och medlemmarnas engagemang och
oavlönade arbetsinsatser. Föreningens medlemmar har under året på ett utomordentligt sätt
arbetat ideellt med utskick av Tjocka släkten, medverkan med släktforskarhjälp vid Öppet hus,
lotteriförsäljning, kaffeservering och teknik i samband med olika arrangemang. Vid arrangemang
där matservering ingår, såsom surströmming och julgröt, krävs extra insatser från medlemmarna
med förberedelser, servering och efterarbete.
Under de nationella släktforskardagarna i Halmstad och vid Biennalen i Vilhelmina har
föreningen haft bokbord med information som bemannats av frivilliga krafter.
Verksamhet
Årsmöte
Årsmöte hölls på Släktforskningens dag, lördagen den 18 mars. Årsmötet föregicks av öppet hus
med släktforskarhjälp och efter årsmötet berättade Lennart Öhman från Arvidsjaur över ämnet
När sjukvården kom till Lappland. Temat för släktforskningens dag 2017 var Sjöfolk och
fotoarkivet hade producerat en informativ utställning om båttrafiken på Malgomaj.
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.
Medlemsmöten och publika arrangemang
Under året har föreningen anordnat och medverkat i ett flertal publika arrangemang.
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I samband med www-arrangemanget höll föreningen Öppet hus med släktforskarhjälp
fredag och lördag 10-11 februari.
Lördagen den 11 februari kom Mariia Mähler från Riksarkivet/SVAR och berättade om
databaser och möjligheterna till släktforskning på nätet.
Helgen 4-5 mars anordnade Släktforskarförbundet samrådskonferens i Uppsala för
förbundets medlemsföreningar. Ingalena Marthin och Sune Edman var föreningens
ombud och Carina Strömberg deltog i egenskap av styrelsemedlem i förbundsstyrelsen.
Släktforskningens dag firas i hela landet den tredje lördagen i mars, 2017 inföll den
lördagen den 18 mars. Föreningen hade öppet hus med släktforskarhjälp.
I samband med årsmötet den 18 mars anordnades som tidigare nämnts föredrag och
bildvisning med Lennart Öhman.
Tisdag-onsdag 21-22 mars erbjöds föreningarnas medlemmar att följa med på Bernhard
Nordh-sällskapets berättarföreställningar i Arvidsjaur och Arjeplog. Besök gjordes också
hos Arvidsjaurs släktforskare och vid Silvermuseet i Arjeplog.
Onsdagen den 10 maj gjorde föreningen en forskningsresa till SVAR.
Släktforskarföreningen i Ramsele berättade om sina projekt om Byforskning och
återsökning av gamla stigar och vägar.
Under nybyggarveckan fredag och lördag 7-8 juli hade föreningen öppet hus med
släktforskarhjälp i Tingshuset. Den 6 juli var föreningen även samarrangör tillsammans
med Vilhelmina bibliotek när Kjell-Åke Lundström visade och berättade om sin stora
databas under rubriken Nybyggare och samer i arkiven.
Fredagen den 25 augusti hölls Sveriges släktforskarförbunds riksstämma i Halmstad.
Fredag-söndag 25-27 augusti reste föreningen tillsammans med Bernhard Nordhsällskapet till Släktforskardagarna i Halmstad. Föreningarna hade bokbord och
informerade och berättade om verksamheten.
På den europeiska kulturarvsdagen lördagen den 10 september anordnade föreningen en
utflykt till Gråtanån med Laila Eliasson som guide. Fångstgropar och arkeologiska fynd
visades och kaffe kokades över öppen eld.
Höstupptakt med surströmming hölls lördagen den 16 september i Avaträsk gamla skola i
samarbete med Bernhard Nordh-sällskapet. Programmet innehöll även visning av det
kulturrum som författaren och konstnären Anna-Lisa Grundström har hedrats med.
Måndag-tisdag 2-3 oktober var det dags för Nybyggarsymposium, Vilhelmina-biennalen,
för sjätte gången.
Onsdagen den 11 oktober engagerades Peter Sjölund från Härnösand för två efterfrågade
föredrag om släktforskning med DNA. Ett tjugotal intresserade personer lämnade DNAprov.
Lördagen den 11 november var det Arkivens dag i hela landet och föreningen ordnade
Öppet hus med släktforskarhjälp i Tingshuset. Temat för året var Synd och skam och
passande nog handlade ämnet för dagens föredrag om ogifta mödrar i Ångermanland
1860-1940. Robert Eckeryd berättade om sin avhandling med namnet Acceptans eller
utstötning?
Tisdagen den 21 november var det dags för Skrömt och skrock och andra övernaturliga
väsen, en berättarföreställning tillsammans med Laila Eliasson.
Måndagen den 27 november arrangerades säsongsavslutning med julgröt tillsammans
med Bernhard Nordh-sällskapet i Volgjöstugan i Kyrkstan. Förutom lotterier och en
frågetävling visades bilder från de båda föreningarnas aktiviteter under året.

Studiecirklar och kurser
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Inventering och fotografering av gravstenar på Vilhelmina församlings kyrkogårdar pågår
löpande. Foton och uppgifter läggs in på www.genealogi.se/ gravstensinventeringen.
Utställningen Nybyggarnas väg som producerades till Nybyggarsymposiet genomfördes
också som en studiecirkel.

Släktforskardagar och riksstämma
Årets släktforskarstämma och släktforskardagar hölls 2017 på Halmstad Arena. Tillsammans
med Bernhard Nordh-sällskapet medverkade föreningen med ett bokbord som bemannades i skift
av sammanlagt tolv medlemmar. Kostnaderna för föreningens monter och deltagande i
Släktforskardagarna i Halmstad delades lika med Bernhard Nordh-sällskapet. På grund av det
långa avståndet fick fem personer flyga till Halmstad och böcker och utställningsmaterial
skickades med postfrakt i en postbur. Den ersättning på 15 000 kr från Nolia, som föreningen
erhöll för ideella insatser i samband med släktforskardagarna i Umeå 2016, utbetalades under
2017 och kunde på så vis bidra till finansieringen.
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 och
bokpriser hade också ordnats. Broschyrer och information från Turistbyrån i Vilhelmina delades
ut till besökarna som sammanlagt uppgick till drygt 5 500 personer. ICA Tallen sponsrade med
plastkassar och varor.
Släktforskarförbundets riksstämma hölls i Halmstad fredagen den 25 augusti, Björn Fahlander
och Ingalena Marthin var föreningens ombud och Carina Strömberg deltog på stämman i
egenskap av ledamot i förbundsstyrelsen. Släktforskarförbundets samrådskonferens hölls på
Norrlands nation i Uppsala lördagen den 4 och söndagen den 5 mars. Ingalena Marthin och Sune
Edman var föreningens ombud och Carina Strömberg deltog även här i egenskap av
styrelseledamot.
Nybyggarsymposiet Vilhelmina-biennalen
För sjätte året anordnades ett nybyggarsymposium i Mikaelitid, den 2 – 3 oktober 2017, under
rubriken Nybyggarliv – berättelser om en tid och en bygd. Symposiets arrangörer var Vilhelmina
kommun, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Centrum för biologisk
mångfald med finansiella bidrag även från Kungl. Skytteanska Samfundet och Göran
Gustafssons Stiftelse för natur och miljö i Lappland. De ideella föreningarna som medverkade
var förutom Lappmarkens släkt- och bygdeforskare även Johan Nordlander-sällskapet, Bernhard
Nordh-sällskapet och Vualtjere Duodji.
Symposiet som hölls på Hotell Wilhelmina lockade många intresserade från hela landet och när
135 personer var anmälda fick strecket dras för många besvikna som inte fick plats. Föredragen
och kulturprogrammet höll en hög nivå och var mycket uppskattade. Föreningarna hade bokbord
med försäljning och information och medlemmarna medverkade aktivt så att arrangemanget blev
trivsamt och lyckat.
Samarbete med föreningar och studieförbund
Studieförbunden Medborgarskolan och Vuxenskolan var medarrangörer vid Vilhelminabiennalens föreläsningar och Medborgarskolan har även välvilligt lämnat stöd till föreningens
studiecirklar och kulturarrangemang. Bidragen från studieförbunden uppgår sammanlagt till
9 433,85 kr under 2017.
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare har under året fortsatt samarbetet med Bernhard Nordhsällskapet och föreningarna har traditionsenligt anordnat surströmmingsfest och julgröt
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tillsammans. 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, Vilhelmina kommuns fotoarkiv 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 2017. Samlingshäften av Tjocka släkten
har tryckts upp för vartdera åren 2011 - 2016 och säljs för 100 kr/st. För åren 2010 – 2013 har
medlemsbladen även lagt ut på hemsidan och är fritt tillgängliga för läsning. Flera medlemmar
har under året bidragit med artiklar, som i den mån de har ett hanterligt format publiceras i
Tjocka släkten. Mer omfattande artiklar publiceras på hemsidan under rubriken
Föreningsinformation/Läsarnas bidrag.
Hemsidan med Ingalena Marthin som webmaster uppdateras löpande med aktuella aktiviteter
och nya böcker på Boktorget, där också beställningar kan göras.

Sammantaget kan vi se tillbaka på ett positivt och aktivt år för Lappmarkens släkt- och
bygdeforskare.
Vilhelmina 19 februari 2018
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