Verksamhetsberättelse år 2019
Botvidsbygdens Släktforskarförening
Styrelsen för Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF) får härmed avge följande
verksamhetsberättelse. Vid årsmötet den 21 mars 2019 och konstituerande styrelsesammanträdet samma dag valdes följande styrelse och övriga funktionärer för år
2019:
Ordinarie ledamöter:
Suppleanter:
Carin Johansson - ordförande
Arne Mattsson - redaktör
Mats Johansson – v. ordförande, webbansvarig Barbro Eriksson
Inger Feldhofer – kassör
Anita Karlsson – sekreterare
Monica Andersson
Charlotta Eskilson
Roland Gustafsson och Rolf Lindmark har varit revisorer. Kerstin Sima har utgjort
valberedning.
Föreningen hade vid årets slut 209 medlemmar. 19 gamla medlemmar har lämnat
föreningen och 17 nya har tillkommit.
Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden utöver årsmötet och
efterföljande konstituerande möte.
Årets medlemsträffar har haft följande program och antal deltagare:
21/2

Det titelsjuka 1800-talet
Kekke Stadin
21 deltagare

21/3

25/4

Mat o dryck-Riksarkivets recept 22/5
Karin Borgkvist Ljung
24 deltagare

Tumba bruksmuseum
Guidad visning
24 deltagare

19/9

Valloner
Lars Hansén
32 deltagare

Lust och lek i svenskt 1600-tal
Annika Sandén
31 deltagare

17/10
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Årsmöte
Fredrik Mejster, Skilsmässor förr
29 deltagare

13/11

Postmuseum
Guidad visning
15 deltagare

23/11

Temadag på Broängsgården
Öppet hus
26 deltagare

Registreringsprojektet har haft som mål att registrera Födda, Vigda och Döda i
Botvidsbygden för perioden 1664 – 1900. Sammanställningen och rättningen av det som
har registrerats slutfördes under november och försäljningen till Arkiv Digital
genomfördes i början av december.
Torpprojektet drivs som ett samarbete med Botkyrka Hembygdsgille (Gillet). Vår
förening dokumenterar de personer som har levt och verkat på de torp som funnits i vår
hembygd. Gillet bidrar med bildmaterial. Under året har det tillkommit nio torp och nu
finns 50 torp upplagda på vår hemsida.
Anita Karlsson har hållit en cirkel med paleografi för nybörjare. Mats Johansson har hållit
två cirklar om soldatforskning. Han har också haft två nybörjarcirklar samt fyra
fortsättningscirklar i släktforskning i Huddinge i ABF:s regi. Carin Johansson och Inger
Feldhofer har hållit en cirkel om DNA i släktforskning. De har också haft DNA-café vid
sex tillfällen. Karl Erik Gräns har hållit en cirkel om registreringsprogrammet MinSläkt.
Fotoredigering har behandlats i två cirklar under ledning av Bo Johansson. Med Disgen
2019 som tema har Stig Geber hållit en cirkel. Årets temadag med en rad korta
presentationer av olika aktuella ämnen genomfördes lördagen den 23 november.
Charlotta Eskilson har deltagit i kurser om dokumenthantering och om att ordna vårt
föreningsarkiv. Mats Johansson har hållit öppet hus på Huddinge bibliotek på tisdagar
udda veckor under året. ”Släktforskningens dag” den 19 januari uppmärksammade vi
genom att hålla föredrag och att hålla öppet hus på Huddinge bibliotek. Den 16-17
september deltog vi i Huddinge kommuns äldrevecka med föredrag och öppet hus på
Huddinge bibliotek. Vi har deltagit i Salemsdagen den 31 augusti. Carin Johansson och
Inger Feldhofer har hållit föredrag om DNA i släktforskning hos SSGF:s förortsgrupp
Tyresö-Haninge-Älta samt i Salem.
Vårt forskarrum är populärt. Där finns ett antal persondatorer, ett omfattande bibliotek
av böcker, tidningar, CD-skivor och program samt tillgång till hjälp av mera erfarna
släktforskare. Vi tar även hem Släktforskarförbundets böcker i kommission för försäljning
till våra medlemmar.
Vår hemsida www.botvid.org är en viktig och välbesökt informationskanal. Under 2019
hade vi totalt 3 738 besök på hemsidan. Hemsidan har uppdaterats när det funnits ny
information och medlemmar som så önskat har fått e-post om detta.
Botvidsakuten (frågor och svar via e-post) är en etablerad service för våra medlemmar.
Under året har tjänsten nyttjats av något färre än föregående år, dock har komplexiteten
på frågorna ökat. Vanligaste frågan är hjälp med att läsa svårtydd text.
Släktforskardagarna och förbundets riksstämma hölls i år i Borås. Föreningen
representerades av Charlotta Eskilson.
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Vår medlemstidning AnletsBladet har kommit ut med 4 nummer under året.
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