Malmö Släktforskarförening
Verksamhetsplan 2022
Ekonomi
Föreningen kommer under verksamhetsåret att arbeta med att bibehålla föreningens goda ekonomi genom bl.a.
ökad medlemsrekrytering och utbildningar inom släktforskning.
Styrelsen
Styrelsen kommer under verksamhetsåret att genomföra minst sex styrelsesammanträden.
Medlemsaktiviteter
Föreningen planerar att under verksamhetsåret genomföra medlemsmöten med inriktning främst på föredrag.
Föredragen kommer omväxlande att ligga på vardagar och lördagar, dagtid. Vi räknar med att coronaeländet håller
kvar sitt grepp en bit in på våren, varför våra föredrag initialt kommer att bli via Zoom. Så snart coronaeländet är
över övergår vi till fysiska möten. Vi kommer att undersöka möjligheterna för att sända våra föreläsningar digitalt
samtidigt som de genomförs inför lyssnare på plats.
Utbildning
Planerade kurser våren 2022 blir en blandning av Zoomkurser och fysiska.
 Grundkurs i släktforskning.
Tre temakurser i följande ämnen
 Grundkurs i textläsning
 Emigranter i USA – grundkurs
 Emigranter i USA – fortsättning
Vi kommer att ha DNA-kaféer för både nybörjare och för erfarna.
Vi kommer också vara sammanhållande kring DNA-kit från FTDNA för föreningarna i Skåne.
Tidpunkten för höstens kurser och DNA-kaféer kommer att meddelas under våren.
Vi planerar att utbilda kursledare. Detta är en kraftigt uppskjuten aktivitet. Denna utbildning planerades redan inför
2020, men sedan slog coronaeländet till.
Jourhavande släktforskare
Vi kommer att starta upp jourhavande släktforskare den 1 mars och till att börja med på tisdagar och torsdagar
mellan kl 14-17.
Medlemstidning
Föreningen har för avsikt att under verksamhetsåret ge ut medlemstidningen AnGripen vid tre till fyra tillfällen
endast i digital version. Vi kommer att arbeta mer aktivt för att få ett större redaktionellt material.
Projekt
Vi kommer att arbeta med att få våra lokaler på Stadsarkivet så effektiva som möjligt efter Stadsarkivets
ombyggnad.
Vi deltager i Skånes Släktforskarförbunds projektgrupp för Släktforskarveckan under sommaren 2022.

Medlemsrekrytering
Föreningens bästa medlemsrekryteringstillfällen är Arkivens dag och Släktforskningens dag. Efter ombyggnaden av
Malmö Stadsarkiv är lokalerna inte längre lika passande för den typen av arrangemang. Det kommer att bli en
utmaning framöver hur vi genomför dessa arrangemang.
Information
Föreningen har för avsikt att ta initiativ och undersöka olika möjligheter att informera om föreningen och om
släktforskning hos olika intressenter. Detta kommer bland annat att ske tillsammans med Malmö Stadsarkiv vid
Arkivens dag och Släktforskningens dag. Vårt deltagande i Släktforskarveckan är ett nytt sätt att informera om vår
verksamhet.
Referensbiblioteket
Vi kommer att ha en diskussion med Malmö Stadsarkiv om, med deras hjälp, hur vi gör vårt arkiv mer tillgängligt
för våra medlemmar.
Bok- och mediaförsäljning
Vi kommer att upphöra med denna service. Intresset att köpa böcker och andra media har minskat de senaste åren
och beror inte bara på pandemin. Vi kommer i fortsättningen att hänvisa medlemmarna till leverantörerna av dessa
objekt, Sveriges Släktforskarförbund onlinebokhandel Rötter.
Föreningslokal
Föreningen kommer under verksamhetsåret som tidigare finnas på Malmö Stadsarkiv, Malmö, men med ny
ingång via Bergsgatan för kurser. Ingången till föreläsningar kommer, som tidigare, att vara från Friisgatan.
Lösningen är inte helt optimal. Inte heller är wi-fi lösningen optimal. Detta är mycket angelägna omständigheter
som måste få en lösning.
Internet
Föreningens hemsida, www.msff.se kommer att genomgå kontinuerliga uppdateringar under verksamhetsåret.
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