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Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare visar även i år på ett
underskott, 8 555 kr, ca 7 % av de totala intäkterna på 118 904 kr. För ideella föreningar måste i
genomsnitt 80 % av intäkterna användas i verksamheten för att föreningen ska få behålla
skattefrihet och årets underskott utjämnar tidigare års överskott.
Föreningen drabbas som så många andra ideella sammanslutningar av minskande medlemsantal,
men medlemsavgifterna är fortfarande den största intäktsposten, 43 125 kr. Medlemsavgiften har
varit fortsatt oförändrad, 150 kr + 75 kr för familjemedlem.
Från Vilhelmina kommun har föreningen erhållit kulturellt verksamhetsbidrag med 5 000 kr.
Kommunal föreningsavgift har betalats med 2 000 kr
Till Sveriges släktforskarförbund har inbetalats 12 kr per medlem, totalt 3 720 kr. Föreningen
lämnade länets Hembygdsförbund år 2017, främst på grund av den höga medlemsavgiften, ca
7 000 kr.
Kopieringskostnaderna avser fyra nummer av Tjocka släkten samt årshäften och uppgår till
7 275 kr för 2018. Portot för utskick av medlemsbladet är en allt tyngre kostnadspost och den
sammanlagda kostnaden 11 662 kr innebär en ökning från föregående år med över 2 000 kr.
Vid deltagande i Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma och samrådskonferens ersätter
förbundet ombudens resor för kostnader över 500 kr. Föreningar som har över 300 medlemmar
får sända två ombud och föreningen kunde sända Kristine Grönlund och Ingalena Marthin till
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stämman. Carina Strömbergs resor i samband med dessa arrangemang och förbundsstyrelsens
sammanträden ersätts direkt av förbundet och belastar inte föreningens ekonomi.
Försäljning av böcker och skrifter
Bokförsäljningen fortsätter att gå bra men föreningens fortsatta ekonomi är beroende av att det
tillkommer intressanta böcker att sälja. Försäljningen via boktorget på hemsidan har visat sig
vara en fin service för intresserade från andra delar av landet. 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. Medlemspris erbjuds alla medlemmar. Sammanlagt har
försäljningen inbringat 40 618 kr, varav Vilhelminaborna, Doroteaborna och Risbäcksborna står
för den största delen. Bland övriga böcker är det främst Nybyggarliv i Vilhelmina och årshäften
av Tjocka släkten som efterfrågas.
Medlemsengagemang och medlemsutveckling
Vid årets början hade föreningen 310 medlemmar. Under året har medlemsantalet minskat med
20 st, några har kommit till men fler har lämnat. Tjocka släktens intressanta innehåll bidrar till
att rekrytera medlemmar utanför södra Lappland, men åldersfördelningen gör att det tyvärr också
är en stor naturlig avgång.
Föreningens verksamhet är helt beroende av styrelsens och medlemmarnas engagemang och
oavlönade insatser. Föreningens medlemmar har under året på ett utomordentligt sätt arbetat
ideellt med utskick av Tjocka släkten, medverkat vid öppet hus, sålt lotter och kaffe och ordnat
med tekniken i samband med olika evenemang. Vid arrangemang där matservering ingår krävs
extra insatser från medlemmarna med förberedelser, servering och efterarbete.
Verksamhet
Årsmöte
Årsmöte hölls lördagen den 24 februari. Årsmötet föregicks av öppet hus med släktforskarhjälp
och efter årsmötet visade Carina Strömberg och Ingalena Marthin databaser på Rötter.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten. Protokollen finns utlagda på
föreningens hemsida med åtkomst via lösenord.
Medlemsmöten och publika arrangemang
Under året har föreningen anordnat och medverkat i ett flertal publika arrangemang. Totalt har
evenemangen besökts av 475 personer.
.
 Släktforskningens dag hölls för första gången i januari istället för som tidigare i mars.
Lördagen den 20 januari ordnade föreningen öppet hus med släktforskarhjälp och därefter
visade Laila Eliasson bilder och berättade om museets arkiv.
 Laila Eliasson höll ett uppskattat föredrag den 1 februari med rubriken Sockenbornas
handel, vandel, bragder och bravader för ett trettiotal intresserade åhörare.
 I samband med www-arrangemanget höll föreningen öppet hus med släktforskarhjälp
fredag och lördag 9-10 februari. Med anledning av att det var 100 år sedan Inlandsbanan
invigdes i Vilhelmina, hade kung Carl XVI Gustaf inbjudits till kommunen och många
människor hade samlats för att lyssna till hans tal nedanför Tingshuset på lördagen.
 Helgen 3-4 mars anordnade Släktforskarförbundet samrådskonferens i Uppsala för
förbundets medlemsföreningar. Föreningen sände inga ombud men Carina Strömberg
deltog i egenskap av ledamot i förbundsstyrelsen.
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Onsdagen den 7 mars berättade Gunvår Bäckström engagerat om Livet som
kronotorparunge. Nära 40 personer hade lockats till Tingshuset för att lyssna.
Vecka 27 var det Nybyggarvecka i Vilhelmina med många arrangemang på temat. Fredag
och lördag 6-7 juli höll föreningen öppet hus med släktforskarhjälp i Tingshuset.
Sommartid är det många med härstamning i lappmarken som passar på att söka sina
nybyggarrötter och kanske även få hjälp med att finna några levande släktingar.
I Volgsjöstugan var det berättarevenemang varje dag under nybyggarveckan. Carina
Strömberg berättade måndag eftermiddag om Morden i Lövberg. Senare i veckan 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.
Onsdagen den 29 augusti reste föreningen tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet
till Öland för att medverka i ett arrangemang på Ölands folkhögskola tillsammans med
Margit Friberg-sällskapet och DELS, De litterära sällskapen i Sverige. Deltagarna fick
också tillfälle att förkovra sig i svensk historia, då såväl Borgholms slott som Solliden
besöktes.
Fredagen den 31 augusti hölls Sveriges släktforskarförbunds riksstämma i Växjö.
Lördag-söndag 1-2 september medverkade föreningen tillsammans med Bernhard Nordhsällskapet på Släktforskardagarna i Växjö. Föreningarna hade bokbord och informerade
och berättade om verksamheten.
Höstupptakt utan surströmming hölls lördagen den 15 september på det intressanta
hembygdsområdet i Åsele, i samarbete med Bernhard Nordh-sällskapet. Gertrud Dagman
visade och berättade om textilsamlingarna och Eskil Dagman guidade genom Åseles
historia med hjälp av de detaljerade modellerna som han byggt av olika tidsepoker.
Onsdagen den 3 oktober var det ett Alla Tiders-arrangemang i Tingshuset då SvenGunnar Håkansson höll ett uppskattat föredrag om Hustimring och att tillvarata gamla
ängslador
Lördagen den 10 november var det Arkivens dag i hela landet och föreningen ordnade
årets sista öppet hus med släktforskarhjälp i Tingshuset. Temat för året var Fest och
glädje och Laila Eliasson berättade underhållande om hur det gick till i gamla tider.
Måndagen den 26 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. Ett jultroll i
Laila Eliassons skepnad dök också upp och berättade en spännande skröna.

Studiecirklar och kurser
 Inventering och fotografering av gravstenar på Vilhelmina församlings kyrkogårdar pågår
löpande. Foton och uppgifter läggs in på www.genealogi.se/gravstensinventeringen.
 Intresset för släktforskning med hjälp av DNA har ökat i hela landet, så också i
Vilhelmina. En studiecirkel under ledning av Anneli Ighil genomfördes i början av året
och flera av de som topsade sig i samband med Peter Sjölunds besök i hösten 2017 fick
möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ämnet.

Släktforskardagar och riksstämma
Årets släktforskarstämma och släktforskardagar hölls i Växjö. 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 delades lika mellan föreningarna. Bidrag söktes från Vilhelmina kommun,
men avslogs tyvärr av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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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
ca 4000 personer.
Samarbete med föreningar och studieförbund
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare har under året fortsatt samarbetet med Bernhard Nordhsällskapet och föreningarna har traditionsenligt anordnat höstupptakt och julgröt 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. Tyvärr har
samarbetet med Fotoarkivet försvårats då verksamheten flyttats från gemenskapen i Tingshuset.
Föreningen har representation i styrelserna för Bernhard Nordh-sällskapet, Johan Nordlandersällskapet och Sveriges släktforskarförbund. Medborgarskolan har välvilligt lämnat stöd till
föreningens studiecirklar och kulturarrangemang.
Medlemsbladet Tjocka släkten och hemsidan
Tjocka släkten med Laila Eliasson som redaktör har kommit ut med fyra nummer under 2018.
Samlingshäften av Tjocka släkten har tryckts upp för vardera åren 2011 - 2017 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 uppgår till
max två sidor publiceras i Tjocka släkten. Mer omfattande artiklar publiceras på hemsidan under
rubriken Föreningsinformation/Läsarnas bidrag. Hemsidan med Ingalena Marthin som
webbmaster uppdateras löpande med aktuella aktiviteter och nya böcker på Boktorget, där också
beställningar kan göras.

Sammantaget kan vi se tillbaka på ännu ett positivt och aktivt år för Lappmarkens släkt- och
bygdeforskare. Vi tackar alla medlemmar och besökare som stödjer föreningens verksamhet.
Vilhelmina 23 mars 2019
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