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Verksamhetsberättelse för Lappmarkens släkt och bygdeforskare 2020 

 
Föreningens verksamhet har under 2020 präglats av den världsomfattande pandemin, som 

medfört att så gott som alla lokala arrangemang har ställts in. Under året har föreningen istället 

börjat använda det digitala mötesverktyget zoom i samarbete med studieförbundet 

Medborgarskolan. Det är glädjande att många medlemmar runt om i landet har kunnat lyssna på 

föredrag, men naturligtvis är det trist att inte kunna träffas för fika och trevligt umgänge.  

     Föreningens kassör Evonne Sandqvist avled på juldagen den 25 december, som också var 

hennes födelsedag. Evonne var en uppskattad kassör och styrelsemedlem som alltid ställde upp 

på föreningens arrangemang och tillställningar. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.  

 

 

Styrelse och övriga funktionärer 

Styrelsen har under året bestått av:  

 

Ordförande    Carina Strömberg 

Vice ordförande  Björn Fahlander 

Sekreterare   Gunvår Bäckström 

Kassör    Evonne Sandqvist (t.o.m. 24 december 2020) 

Styrelseledamöter  Mårten Larsson 

   Kenneth Fjällström 

   Kristine Grönlund 

 

Revisorer   Birgitta Olsson 

   Ulla Almroth 

Revisorssuppleant  Torsten Gavelin 

 

Valberedning   Laila Eliasson 

   Lillemor Larsson 

   

Webbredaktör   Ingalena Marthin 

Redaktör för Tjocka släkten  Laila Eliasson 

 

Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare visar på drygt en tusenlapp 

i underskott för verksamhetsåret 2020.  

   Medlemsavgifterna är fortfarande den största intäktsposten, 34 014 kr, och som för alla 

föreningar är beroendet av medlemsavgifter stort.  

   Kulturellt verksamhetsbidrag har erhållits Från Vilhelmina kommun med 5 000 kr. Kommunal 

serviceavgift har erlagts med 2 000 kr vilket betyder att föreningen utan ytterligare kostnad får 

disponera lokaler i Folkets hus och Tingshuset. Från studieförbundet Medborgarskolan har 

bidrag erhållits för genomförda studiecirklar och folkbildande kulturarrangemang.  

   Framställning och utskick av medlemstidningen Tjocka släkten uppgår sammanlagt till 26 767 

kr. Till Sveriges släktforskarförbund har avgift inbetalats med totalt 6 200 kr för 2020.  

 

Försäljning av böcker och skrifter 

Bokförsäljningen fortsätter att gå bra men föreningens 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 och alla medlemmar erbjuds 
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rabatterade priser. Bokverken Vilhelminaborna, Doroteaborna och Risbäcksborna har sålts för 

sammanlagt 5 035 kr. Tyvärr måste vi konstatera att lagret av Vilhelminaborna har minskat 

betydligt och att det nu endast finns ett fåtal exemplar kvar. Rolf Kjellström kom under året ut 

med boken Nybyggarnas liv som bygger på hans tidigare sex böcker om Nybyggarliv i 

Vilhelmina.  

    Föreningens redaktör Laila Eliasson har kommit ut med tre böcker. Under 2019 utkom 

Berättelser från Vilhelmina och Händelser i Vilhelmina. Föreningen ordnade med ett digitalt 

boksläpp den 14 december 2020 då hon berättade om sin tredje och senaste bok, En gång i 

Vilhelmina. Samtliga böcker har rönt stort intresse och sålt mycket bra. 

 

Medlemsengagemang och medlemsutveckling 

Vid årets början hade föreningen 310 medlemmar, vilket under året minskade något till 293. 

Föreningen har många medlemmar utanför södra Lappland, vilket till stor del får tillskrivas 

medlemstidningen Tjocka släkten med dess intressanta innehåll.  

   Föreningens verksamhet är helt beroende av styrelsens och medlemmarnas engagemang och 

oavlönade insatser. Arvoden utgår ej till styrelsens ledamöter.  

 

Verksamhet 

Årsmöte 

Årsmötet som planerades till den 21 mars ställdes in. Då pandemiläget tillfälligt var något 

lugnare genomfördes årsmötet på hösten, den 24 september.  Årsmötet hölls i Folkets hus utan 

servering eller föredrag och endast sju medlemmar var närvarande.  

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten, varav tre varit digitala via zoom. 

Protokollen finns utlagda på föreningens hemsida med åtkomst via lösenord.  

 

Medlemsmöten och publika arrangemang 

Under året har föreningen anordnat tre arrangemang för allmänheten varav ett sänts via zoom. 

. 

• Släktforskningens dag hölls lördagen den 19 januari med föredrag av Laila Eliasson som 

berättade under rubriken Från honnör till givakt, till nybyggare i vår trakt. Föreningen 

hade även öppet hus med släktforskarhjälp, lotteri, fika och visning av gamla foton.  

• I samband med www-arrangemanget höll föreningen öppet hus med släktforskarhjälp 

fredagen den 14 februari. Föreningens medlemmar var aktiva med släktforskarhjälp, 

lottförsäljning, fikaservering och visning av gamla foton.  

• Digitalt boksläpp hölls den 14 december då Laila Eliasson presenterade sin tredje bok En 

gång i Vilhelmina och berättade några historier ur boken. Nära 40 personer runt om i 

landet följde arrangemanget via länk. 

 

Studiecirklar och kurser 

• Intresset för släktforskning med hjälp av DNA har ökat i hela landet, så också i 

Vilhelmina. En studiecirkel med fyra deltagare under ledning av Anneli Ighil påbörjades i 

december 2019 och avslutades i januari 2020. 

• Efterfrågan på nybörjarkurser i släktforskning är stor och en kurs kunde genomföras i 

början av året, innan alla restriktioner satte stopp för att samlas. Mårten och Lillemor 

Larsson samt Kristine Grönlund genomförde nybörjarkursen med fem deltagare. 

• Inventering och fotografering av gravstenar på Vilhelminas kyrkogårdar pågår löpande. 

Foton och uppgifter läggs in på Rötter www.rotter.se/gravstensinventeringen Totalt 

innehåller databasen nu 1416 gravstenar från Vilhelminas församlingar.  

http://www.rotter.se/gravstensinventeringen
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• Några av föreningens medlemmar är engagerade i Släktforskarförbundets projekt NÅDD 

(Namn åt de döda), d.v.s. Sveriges dödbok nr 8 som beräknas komma ut under 2021. 

 

Släktforskardagar och riksstämma 

Carina Strömberg deltog i Släktforskarförbundets samrådskonferens den 7–8 mars i Uppsala. 

    De planerade släktforskardagarna 2020 som var avsedda att hållas i Skövde i augusti ställdes 

in. Släktforskarförbundets årsstämma hölls i stället digitalt.      

 

Samarbete med föreningar och studieförbund  

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

sällskapet och studieförbundet Medborgarskolan.  

   Föreningen har representation i styrelserna för Bernhard Nordh-sällskapet, Johan Nordlander-

sällskapet och Sveriges släktforskarförbund.  

 

Medlemsbladet Tjocka släkten och hemsidan 

Tjocka släkten med Laila Eliasson som redaktör har kommit ut med fem nummer under 2020.  

Med anledning av Pandemin gav föreningen ut ett extranummer i maj som lite kompensation för 

uteblivna arrangemang. Samlingshäften av Tjocka släkten har tryckts upp för vardera åren 2010–

2020 och finns till försäljning. För åren 2010–2013 har medlemsbladen även lagts 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 

Läsarnas bidrag, som idag består av sexton innehållsrika artiklar. Under året har tillkommit 

några längre artiklar, Lappskolläraren från Vilhelmina om folkskolläraren Petrus Pettersson, 

Framväxten av sjukvård i södra Lappland och Emigranten August Petterssons brev. 

    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 år för Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, 

trots de svårigheter som Pandemin fört med sig. Vi tackar alla medlemmar och besökare som 

stödjer föreningens verksamhet. 

 

 

Vilhelmina i februari 2021 

 

 

Carina Strömberg   Björn Fahlander              

ordförande    vice ordförande   

 

Gunvår Bäckström   Evonne Sandqvist  

Sekreterare    Kassör (t.o.m. 24 december 2020) 

 

Kenneth Fjällström   Kristine Grönlund 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

Mårten Larsson   Ingalena Marthin 

Styrelseledamot   Styrelseledamot  


