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B otvi dsbygdens Slciktfor skurf\ r ening
Styrelsenfor BotvidsbygdensSldktforskarforening(BSF)fAr htirmed avge foljande
Vid Arsmotetden L5 mars 2017ochkonstituerandestyrelseverksamhetsbertittelse.
sammantriidetsamma dagvaldesfoljande styrelseoch ovriga funktionZirerfor Ar
2017
Suppleanter:
Ordinarie ledamoter:
Arne Mattsson- redaktor
Carin Johansson ordforande
Mats Johansson- v. ordforande,webbansvarig Ingemar Holmsten
Inger Feldhofer- kassor
Anita Karlsson- sekreterare
Inge Andersson
Charlotta Eskilson
Ulla-Britt Magnusson
Roland Gustafssonoch Rolf Lindmark har varit revisorer.Ulla Com6rus,Gunnel Nilsson
och Kerstin Sima har utgjort valberedningmed Gunnel som sammankallande.
medlemmar.20 gamla medlemmar har liimnat
Foreningenhade vid AretssLut21,4
foreningenoch 11 nya har tillkommit.
Styrelsenhar under Arethaft nio protokollforda sammantriidenutover Arsmotetoch
efterfoljandekonstituerandemote.
Arets medlemstralfarhar haft foljande program och antal deltagare:
15/2

Historiensgomda och glomda. 1,5/3
Anna LaestadiusLarsson
38 deltagare

Arsmote
DNA i sliiktforskning
26 deltagare

27/4

Riksarkivet
Guidad visning
25 deltagare

1.0/5

Provinsialliikarna
Calle Lindstr6m
31 deltagare

20/9

KrigsfAngari Sverige
HAkan Henriksson
27 deltagare

18/10

Arbetet bakom "Allt for Sverige"
Fredrik Mejster
45 deltagare

2018-01-15

8/11,

Julius Hus
Guidad visning
20 deltagare

18/11'

TemadagpA BroiingsgArden
OPPethus
50 deltagare

Registreringsprojektethar som mAl att registreraFodda,Vigda och Doda i Botvidsbygden
- 1900,Endastenstakaposterhar registreratsunder 6ret.
for perioden'1,664
Sammanstdllning av det som iir registrerat phglr och iir i slutskedet. KvarstAendeposter
avseskompletterasefter hand.
Torpprojektetdrivs som ett samarbetemed Botkyrka Hembygdsgille (Gillet).VAr
forening dokumenterar de personer som har levt och verkat p6 de torp som funnits i vAr
hembygd.Gillet bidrar med bildmaterial. Under Arethar det tillkommit 11 torp och nu
finns 31 torp upplagda pA vAr hemsida.
Cirkeln "Gamla handarbetstekniker" har haft 26 triiffar med 5-9 deltagare/gi^ng.
Deltagarnahar bl.a. provat attfarga sidenschalarmed hjdlp av svampfargning,tovat
pAskaggsamt lart sig yllebroderi med mAngaolika stygn och somsiitt.
Under Aret har de ocksAbesokt den exklusiva utstiillningen "Kungliga brudkltinningar"
pA slottet och BAvensSpinnhus i Sparreholm.
Anita Karlsson har hAllit en cirkel i sliiktforskning for nyborjare. Hon har ocksAhAllit en
cirkel med paleografifor nyborjaresamt en med paleografifortsdttning. Carin Johansson
och Inger Feldhoferhar hAllit 4 cirklar "DNA i slaktforskning". Karl Erik Griins har
fortsatt med minicirkel i timnet MinSkikt. Ulla Com6rus har hallit en cirkel i hur man
skriver en sliiktbok. Bo Johanssonhar hAllit en cirkel i att redigera gamla foton. Arets
temadagmed en rad korta presentationerav olika aktuella 2imnengenomfordeslordagen
den 18 november.
i Uppsala4-5
Anita Karlssondeltog i SverigesSltiktforskarforbundssamrAdskonferens
mars. Den 6 mars holl Mats Johanssonett foredrag pA Huddinge bibliotek.
"sliiktforskningens dag" den 18 mars uppmiirksammadevi genom att hAlla f6redrag och
att hAlla "Oppet hus" pA Huddinge bibliotek. Den 28 mars deltog Charlotta Eskilsonoch
Inger Feldhoferi "Get online-week" pA Tullinge bibliotek. Vi har deltagit i Salemsdagen
den26 augusti samt besokt Salemsbibliotek den7 oktober.Under hostenhar Mats
Johanssonsuttit pA Huddinge bibliotek varannantisdag och hjalpt intresserademed
slaktforskning.
VArt forskarrum iir popul;irt. Diir finns ett antal persondatorer, ett omfattande bibliotek
av bocker,tidningar, CD-skivor och program samt tillgAng till hjalp av mera erfarna
sliiktforskare. Vi tar iiven hem Sldktforskarforbundetsbocker i kommission for forsdljning
till vAra medlemmar.
VAr hemsidawww.botvid.org iir en viktig och viilbesokt inJormationskanal.Under2017
hade vi totalt over 4000besokpA hemsidan.Hemsidan uppdaterasniir det finns ny
information och medlemmar som sAonskar fAr mail varje ghnghemsidan uppdaterats.
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Botvidsakuten(frAgoroch svar via e-post)Eiren etableradservicefor vAra medlemmar.
Under Aret har tjtinsten nyttjats av nAgot fiirre tin foregAendeAr, dock har komplexiteten
pA frigorna okat. VanligastefrAganar hjalp med att liisa svArtydd text.
Sldktforskardagarnaoch forbundets riksstiimmah6lls i Ar i Halmstad. Fdreningen
av Mats Johansson.
representerades
VArt medlemsblad AnletsBladet har kommit ut med 4 nummer under Aret.
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