Malmö Släktforskarförening
Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen
Konstituerades den 31 mars 2021 enligt nedanstående:
Alf Johansson, ordförande
Niklas Hertzman, vice ordförande
Yvonne Soléus, sekreterare
Ann-Kristin Mattsson, kassör
Staffan Ottoson, ledamot
Birgitta Malmström, ledamot
Ulf Tholson, ledamot
Carl Strandberg, ledamot
Ulla-Britt Gullberg, ledamot
Fredrik Lindqvist, ledamot

Genom en stadgeändring så har föreningen inte längre suppleanter, varför hela styrelsen deltog vid det
konstituerande mötet.
Styrelsen har, utöver konstituerande mötet, haft åtta protokollförda sammanträden.
Revisorer
Under verksamhetsåret har Bengt Ohlsson (sammankallande) och Lennart Bundy varit revisorer. Sixten
Nettrander och Lennart Malm har varit revisorssuppleanter.
Valberedning
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Inger Wildenfeldt (sammankallande), Monica
Damerau och Lennart Magnusson.
Hedersmedlemmar
Staffan Gudmundsson, Lars Arfvidson, Lennart Magnusson, Malmö Stadsarkivarie och Torgny Larsson har
varit hedersmedlemmar under året.
Medlemmar
Medlemsantalet var den 31 december 2021, 580. Av dessa var 506 enskilda medlemmar, 69
familjemedlemmar (2 personer i samma hushåll) och 5 hedersmedlemmar. Vi minskade medlemsantalet
med 30 stycken under 2021.
Vi kan således konstatera att antalet medlemmar sjunkit två år i rad. Innan coronaeländet slog till hade vi en
konstant medlemstillströmning som drevs av våra grundkurser och mer publika arrangemang som Arkivens
dag och Släktforskningens dag.
56 % av föreningens medlemmar är kvinnor, 71 % har bostadsadress i Malmö och 84 % är 65 år eller äldre,
vilket är, i stort sett, samma fördelning som de senaste åren. Samtidigt kan vi konstatera att vi under
coronaeländet fått fler medlemmar utanför Malmö och att genomsnittsåldern sakta ökar.
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Medlemskap
Föreningen har under verksamhetsåret varit medlem i organisationerna Sveriges Släktforskarförbund, Skånes
Släktforskarförbund, Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (MIP) samt Skånes Arkivförbund.
Sveriges Släktforskarförbund
På grund av coronaeländet så ställdes släktforskardagarna i Göteborg in och ersattes med en digital version.
Årsmöte hölls digitalt den 4 september 2021. Vid detta deltog föreningen med två ombud. Medlemsavgiften
till Sveriges Släktforskarförbund bestämdes till 24 kronor per medlem för 2022.
Skånes Släktforskarförbund
Föreningen har under året varit medlem i SkSF och deltagit i deras ordförandekonferens i oktober samt vid
SkSFs årsstämma den 27 mars, som var digital. Dessutom har vi deltagit i projektgruppen för Skånes
Släktforskarvecka.
Årsmöte
Malmö Släktforskarförening avhöll årsmöte den 30 mars 2021, via Zoom, för verksamhetsåret 2020 i närvaro
av 34 röstberättigade medlemmar.
Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret har 9 medlemsaktiviteter anordnats inklusive årsmötet. Totalt har 423 personer
deltagit i dessa aktiviteter. Samtliga aktiviteter har genomförts via Zoom, utom ett föredrag under hösten.
Något Arkivens dag eller Släktforskningens dag har det inte blivit på grund av coronaeländet. Att genomföra
dessa dagar digitalt var inte något alternativ.

Utbildning
Följande utbildningar har genomförts år 2021 med sammanlagt 199 deltagare, varav 55 på DNA Kaféerna:
(inkl styrelsemedlemmar, kursledare och jourhavande). De flesta kurserna har genomförts via Zoom.
Våren 2021
Under våren genomförde vi:
Grundkurs i släktforskning
Hur jag presenterar min forskning
Danmarksforskning
Forskning i städer
Lantmäteriets historiska kartor
Skånes historia
Bouppteckningar
Två DNA Kaféer
Alla dessa var via Zoom
Hösten 2021
Vi var hoppfulla inför hösten och blandade därför kurser live och via Zoom. Trots det var det många kurser
som fick ställas in på grund av för få deltagare.
Följande kurser genomfördes:
Domstolsforskning (Zoom)
Militärer (Zoom)
Bouppteckningar (Zoom)
Emigranter i USA (Zoom)
Fyra DNA Kaféer (Två via Zoom)

Jourhavande släktforskare
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Under året har vi inte kunnat ha några fysiska jourhavande på plats, men däremot en uppskattad möjlighet
till 'digital jourhavande'. Många medlemmar har fått fin hjälp via epost och telefon.
Medlemstidning
Under verksamhetsåret har föreningen utgivit medlemstidningen AnGripen med tre nummer, alla digitalt.
Utmaningen har varit, liksom de senaste åren, att hitta redaktionellt material.
Projekt
En representant från föreningen har även varit med i SkSFs grupp ”Oäkta barn” som skall registrera och
kartlägga alla barn födda utom äktenskap i Skåne.
Information
Föreningen har inte som vanligt ställt upp med Jourhavande släktforskare på Malmö Stadsarkiv. Detta är helt
kopplat till att forskarsalen på Malmö Stadsarkiv i praktiken varit stängd på grund av coronaeländet.
Vi har gett ut ett nyhetsbrev, som distribuerats via mail, lite oregelbundet under året.
Internet
Under 2020 lanserades den nya hemsidan. Vi har under 2021 kontinuerligt arbetat med att förbättra den och
öka funktionaliteten.
Ekonomi
Malmö Släktforskarförening har åter ett ekonomiskt bra år bakom sig. Detta beror till största delen på att
planerade aktiviteter och satsningar inte kunnat genomföras p g a pandemin samtidigt som föreningen fått
ett generöst extrabidrag från Malmö Fritidsförvaltning.
Lokaler
Malmö Stadsarkiv har byggt om i den del av lokalen där de ytor finns som Malmö Släktforskarförening
brukar nyttja. Förändringen har inneburit att den stora lokalen där vi haft våra föredrag är kvar ograverad,
men den lilla lokalen som vi nyttjat för kurser och fika och området utanför dessa två lokaler, är numera
barnbibliotek och kan inte längre nyttjas på sätt vi gjort tidigare.
Vi har erhållit ny bra lokal för kurser en våning upp, men med ingång från Bergsgatan. I anslutning till denna
nya lokal finns möjlighet att koka kaffe. Detta innebär att vi här kan koka kaffe, men får sedan bära ner
kaffet till föreläsningslokalen genom att gå ut på Bergsgatan och sedan svänga in på Friisgatan för att
komma till föreläsningslokalen. En inte helt optimal lösning.
Vi har ännu inte erhållit tillgång till kurslokalen då nyckelläsare skall installeras, men detta har inte varit
möjligt på grund av brist på halvledare.
Sammantaget har vi funktionella lokaler, men klart mindre praktiska.
Slutord
I verksamhetsberättelsen för 2020 skrev vi följande: ”Coronaeländet förändrade allt för verksamhet som till
stora delar bygger på fysiska möten. Alla dessa fick upphöra. Vi tycker vi hanterat detta på ett hyfsat sätt. Vi
har fått tänka om och tänka nytt som har förändrat hur vi bedriver verksamheten, vilket har gett lärdomar
inför kommande år och när coronaeländet är över.”
I stort skulle vi kunna skriva samma sak om 2021, vilket är ledsamt. Vi kan konstatera att vår verksamhet till
stora delar bygger på fysiska möten. När vi inte kan genomföra de fysiska mötena så försvinner nerven i
verksamheten och det slår hårt mot kurser och föredrag.
Avslutningsvis vill föreningen tacka alla som engagerat sig i olika aktiviteter under verksamhetsåret.
Föreningen vill också tacka Skånes Släktforskarförbund, Malmö Stadsarkiv och Malmö Fritidsförvaltning för
ett bra samarbete under det gångna verksamhetsåret.

Malmö i februari 2022
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Alf Johansson
Ordförande

Niklas Hertzman
Vice ordförande

Yvonne Soléus
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Ulla-Britt Gullberg
Ledamot

Fredrik Lindqvist
Ledamot

4

