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Verksamhetsberättelse för Lappmarkens släkt och bygdeforskare 2021 

 
Föreningens verksamhet har även under 2021 präglats av den världsomfattande pandemin, som 

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

använt det digitala mötesverktyget zoom, i samarbete med studieförbundet Medborgarskolan. 

Det är glädjande att många medlemmar runt om i landet har haft möjlighet att lyssna på föredrag, 

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

 

Styrelse och övriga funktionärer 

Styrelsen har under året bestått av:  

 

Ordförande    Carina Strömberg 

Vice ordförande  Mårten Larsson 

Sekreterare   Gunvår Bäckström 

Kassör    Björn Fahlander 

Styrelseledamöter  Anneli Ighil 

   Annelie Pavval 

   Britt-Inger Westberg 

   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 verksamhetsåret 2021 visar på ett överskott på 3 678,95 vilket är 

välkommet med tanke på de två föregående årens underskott.  

   Medlemsavgifterna är fortfarande den största intäktsposten 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.  
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Tryckkostnaderna för medlemstidningen Tjocka släkten och egna häften uppgår till 7 450 kr. 

Portokostnaderna håller på att bli en tung post för många föreningar eftersom B-post kräver 

minst 500 försändelser och föreningsporto har tagits bort. Totalt har föreningens kostnader för 

porto och frakt uppgått till 10 521 kr, men då har 4 107 kr inbetalats för frakt av sålda böcker. 

Till Sveriges släktforskarförbund har avgift inbetalats med totalt 7 032 kr för 2021, vilket bl.a. 

finansierar förbundsverksamheten och nättidningen Rötter. Avgiften är enligt stämmobeslut 24 

kr/medlem och någon ytterligare höjning är inte beslutad. 

 

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 

rabatterade priser. På grund av att turistbyrån har varit stängd i långa perioder under året har 

försäljningen på plats varit sporadisk.  

På Boktorget har under året tillkommit samlingshäftet Tjocka släkten 2021, Dalasjö 250 år 

1771 – 2021, Vardagminnen från min barndoms hemby av Nanny Eliasson, Vardagsliv i kåta 

och stuga med artiklar från Vilhelmina-biennalen samt Sveriges dödbok nr 8 på usb. Totalt finns 

nu 38 titlar med litteratur på temat släktforskning och lokalhistoria. 

Bokverken Vilhelminaborna, Doroteaborna och Risbäcksborna har sålts för sammanlagt 7 395 

kr. Tyvärr måste vi konstatera att Vilhelminaborna nu är slut och något nytryck är inte planerat. 

Åseleborna är också slutsålda, men Åsele Hembygdsförening har framställt ett nytryck i tre 

volymer och beställning kan göras direkt från hembygdsföreningen. LSBF hade tidigare 

Åseleborna i original i referensbiblioteket, men tyvärr blev böckerna stulna. Föreningen har nu 

köpt in ett ex av nytrycken till referensbiblioteket 

Föreningen producerade med anledning av byn Dalasjös 250-årsjubileum ett häfte med artiklar 

och notiser om byns historia. Sammanlagt har 90 st jubileumshäften sålts hittills. 

     

Medlemsengagemang och medlemsutveckling 

Vid årets början hade föreningen 293 medlemmar, vilket under året ökade något till 305. 

Siffrorna innehåller såväl nya som avgående medlemmar. Av medlemmarna är ca 50% bosatta 

utanför Vilhelmina kommun, vilket till stor del får tillskrivas medlemstidningen Tjocka släkten 

med dess intressanta innehåll.  

   Föreningens verksamhet har trots pandemin kunnat upprätthållas tack vare ideellt arbete med 

utskick av Tjocka släkten, utskick och fakturering av beställda böcker, ekonomisk redovisning, 

revision, administration av medlemsregister m.m. Föreningen är helt beroende av styrelsens och 

medlemmarnas engagemang och oavlönade insatser. Arvoden utgår ej till styrelsens ledamöter.  

 

Verksamhet 

Årsmöte 

Årsmötet tisdagen den 23 mars hölls digitalt. Styrelse och övriga ledamöter valdes och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet för 2020.  

 

Styrelsemöten  

Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten, de flesta digitala via zoom, den 2 

februari, 16 mars, 19 maj, 2 september, 28 september, 26 oktober, 16 november och den 7 

december.  Konstituerande styrelsemöte hölls efter årsmötet den 23 mars. Årets sista 

styrelsemöte den 7 december genomfördes som ett hybridmöte med några ledamöter i 

Tingshuset och några på skärm. Protokollen finns utlagda på föreningens hemsida under rubriken 

Föreningsinformation, med åtkomst via lösenord som kan erhållas från styrelsen.  
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Medlemsmöten och publika arrangemang 

Pandemin tog fart igen under vintermånaderna. På Släktforskningens dag i januari kunde det 

planerade Öppet hus inte genomföras men föreningen anordnade istället en digital föreläsning. 

Det årliga www-firandet ställdes också in. 

 Först på hösten kunde återigen ett Öppet hus i Tingshuset genomföras, på Arkivens dag 

lördagen den 13 november. 

 Föreningen har tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet istället kunnat bjuda in till ett 

antal digitala föreläsningar med sammanlagt 282 deltagare från hela landet. Den föreläsning som 

lockade flest deltagare var Några samiska kvinnoporträtt med hela 103 intresserade. 

 

De digitala föreläsningarna var: 

 

• Bakom lås och bom – fyra livsöden i Vilhelmina socken, föreläsning av Laila Eliasson 

lördagen den 16 januari, Släktforskningens dag.  

• Den myndige prosten i Vilhelmina, föreläsning den 18 februari av Bo Nordenfors. Bo 

berättade om sin farfar, kyrkoherden G.A. Nordenfors som verkade i Vilhelmina åren 

1917 – 1939. 

• Några sydsamiska kvinnoporträtt, föreläsning av Ewa Ljungdahl tisdagen den 23 mars 

om Anna-Brita Kroik och Lisa Tomasson. 

• Johan Hemmingsson berättade i samband med Bernhard Nordh-sällskapets digitala 

årsmöte den 20 april om sin bok Svartvinter. Han berättade om hur han redan som ung 

blivit inspirerad av Bernhard Nordhs böcker.    

• Vittra och andra väsen, på Vilhelmina-dagen den 26 maj föreläste Laila Eliasson om 

vittra, bjäran, utbölingar och bortbytingar. 

• Platser med historia, föredrag med anledning av den europeiska kulturarvsdagen 

måndagen den 13 september. Carina Strömberg berättade om Matsdal och om Brattås och 

Laila Eliasson berättade om platser längs Vildmarksvägen och om doktor Strömboms 

trädgård med tornet i Dorotea. 

• Tjärdrottningen från Vindeln, föreläsning av Susanne Odell, arkivarie på 

Folkrörelsearkivet i Västerbotten, torsdagen den 14 oktober. Hon som kallades 

Tjärdrottningen var Ingegerd Åström, som fick överta ansvaret för Umeå tjärexport 

aktiebolag när hon som 30-åring blev änka. 

• Julen förr var temat för Laila Eliassons berättelser torsdagen den 9 december. 

 

Carina Strömberg och Ingalena Marthin deltog i det välbesökta jubileumsfirandet i Dalasjö 

Folkets hus söndagen den 3 oktober. Byaföreningen hade dukat upp en kakbuffé med 250 olika 

sorters kakor och en konstutställning med verk av konstnärer med anknytning till Dalasjö 

visades. Carina fick tillfälle att presentera jubileumshäftet och släktforskarföreningens 

verksamhet. Alla jubileumshäften såldes och beställningar på ytterligare häften togs upp. 
 
Studiecirklar och kurser 

• Under året har några medlemmar i föreningen deltagit i arbetet med att transkribera delar 

av O.P.Petterssons Ordbok över Vilhelminamålet. Ordboken är handskriven och är inte 

tidigare utgiven. Skanning av ordboken m.m. har finansierats med anslag från Göran 

Gustafssons Lapplandsstiftelse. 

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

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

innehåller databasen nu 1382 gravstenar från sex av Vilhelminas begravningsplatser.  

• Några av föreningens medlemmar är engagerade i Släktforskarförbundets projekt NÅDD 

(Namn åt de döda). Sveriges dödbok nr 8 som innehåller uppgifter om avlidna under åren 

http://www.rotter.se/gravstensinventeringen
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1830–2020 kom ut under december 2021 och finns att köpa med medlemsrabatt på 

Boktorget. Arbetet med projektet Namn åt de döda fortsätter med uppgifter från åren 

1815–1829 för att resultera i Sveriges dödbok nr 9. 

 

Släktforskardagar och riksstämma 

Carina Strömberg deltog i Släktforskarförbundets digitala samrådskonferens den 6 - 7 mars. 

    De planerade släktforskardagarna 2021 som var avsedda att hållas i Göteborg genomfördes 

enbart digitalt. Lappmarkens släkt- och bygdeforskare deltog med en digital obemannad monter 

tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet. 

Även Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma hölls digitalt. Föreningen hade inget ombud på 

stämman men föreningens ordförande deltog i egenskap av ledamot i förbundsstyrelsen.      

 

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 fyra nummer under 2021.  

Samlingshäften av Tjocka släkten har tryckts upp för vardera åren 2010–2021 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 nitton innehållsrika artiklar.  

    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 med fysiska möten som pandemin fört med sig. Vi tackar alla medlemmar 

och besökare som stödjer föreningens verksamhet. 

 

 

Vilhelmina i januari 2021 

 

 

Carina Strömberg   Mårten Larsson              

ordförande    vice ordförande   

 

Gunvår Bäckström   Björn Fahlander 

Sekreterare    Kassör    

 

Kenneth Fjällström   Kristine Grönlund 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

Anneli Ighil    Annelie Pavval 

Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 

Britt - Inger Westberg 

Styrelseledamot     


