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Styrelsen for Botvidsbygdens Slziktforskarforening (BSF) fAr hiirmed avge foljande
verksamhetsberiittelse. Vid Arsmotet den27 augusti 2020 och konstituerande styrelse-
sammantriidet samma dagvaldes foljande styrelse och ovriga funktioniirer for Ar
2020:

Ordinarie ledamdter: Suppleanter:
Carin Johansson - ordforande Arne Mattsson - redaktor
Mats Johansson - v. ordforande, webbansvarig Barbro Eriksson
Inger Feldhofer - kassor
Anita Karlsson - sekreterare
Monica Andersson
Charlotta Eskilson

Roland Gustafsson och Ulla-Britt Magnusson har varit revisorer. Kerstin Sima och Ann
Wendel har utgjort valberedning.

Foreningen hade vid Arets slut 198 medlemmar.23 gamla medlemmar har iZimnat
f6reningen och 14 nya har tillkommit.

Styrelsen har under Aret haft tio protokollforda sammantr?iden utover Arsmotet och
efterfoljande konstituerande mote. Fem av dessa moten skedde digitalt via
motesplattf ormen Zoorn.

PA grund av pAgAende pandemi har vi tyviirr bara kunnat genomfora en medlemstriiff i
tu.

20/2 Gruvpigor
HAkan Henriksson
38 deltagare

I st;illet for de instiillda medlemstriiffarna erbjod vi under vAren digitala moten.
Den 10-20 april kunde vi ta del av Christer Carmeviks bertittelse om DNA-sleiktforskning
i praktiken.
Den 23-31 maj fanns det mojlighet att lyssna pA Thomas Ftirth, ordforande i Judiska
slaktforeningen, som beriittade om sina judiska anor.
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23 maj-23 juni kunde vi ta del av Linda Kvist beriittelse om en farfar som forsvann och
sedan Aterfanns.

Under hosten erbjdd vi i en tiivling som handlade om allt mojligt och omojligt man kan
rAka ut for som slaktforskare. Den bestod av fre deltavlingar, en vardera under
september, oktober och november. Under december utsAgs sedan vinnarna som
gratulerades med presentkort i olika valorer giillande i Sliiktforskarforbundets bokhandel.
Som final pA Aret kom det en Julutmaning 13-31 december med en text att tyda. Den som
hade flest bokstiiver riitt vann medlemsavgiften for 2021'.

Torpprojektet drivs som ett samarbete med Botkyrka Hembygdsgille (Gillet). VAr
forening dokumenterar de personer som har levt och verkat pA de torp som funnits i vAr
hembygd. Gillet bidrar med bildmaterial. Under Aret har det tillkomrrritl7 torp och nu
finns 67 torp upplagda pA vAr hemsida.

Anita Karlsson startade en nyborjarkurs i sliiktforskning som tyviirr inte kunde slutforas
p.g.a. pandemin.
Mats Johansson startade en nyborjarkurs samt tre fortsiittningskurser i sliiktforskning i
Huddinge i ABF:s regi som tyviirr inte heller kunde slutforas.
Mats Johansson hade siiiktforskarhjalp pi Huddinge Bibliotek vid fyra tillfiillen pA vAren
och tre pA hosten.
Carin Johansson och Inger Feldhofer startade en cirkel om DNA i sliiktforskning och hann
genomfdra2 fiaffar. Cirkeln slutfordes i september med ytterligare wA triiffar.
I oktober genomforde de en digital cirkel om DNA i sl?iktforskning med tre traffar.

"Sliiktforskningens dag" den 18 januari uppmiirksammade vi genom att hAlla fdredrag
och att hAlla oppet hus pA Huddinge bibliotek.

P.g.a. pandemin stiingde vi vArt popul2ira forskarrum frAn april. FrAn september oppnade
vi det igen men med begriinsningen att det bara ffu vara max. fyra besokare niirvarande.
NAgra fA medlemmar har utnyttjat detta. 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 Sliiktforskarfdrbundets bocker i kommission for
forsiiljning till vAra medlemmar.

VAr hemsida www.botvid.org iir en viktig och viilbesokt in-formationskanal. Speciellt
viktig har den kants nu niir det finns ett behov att kunna komma ut med information med
kort varsel. Hemsidan har uppdaterats n2ir det funnits ny information och medlemmar
som sA dnskat har fAtt e-post om detta.

Botvidsakuten (frAgor och svar via e-post) iir en etablerad service for vAra medlemmar.
Under Aret har tjiinsten utokats med att det nu finns mdjlighet att fA ett digitalt Zoom-
mote. Vanligaste frAgan ar hjalp med att liisa svArtydd text.

Forbundets riksstiimma holls i Ar digitalt den 12 september. Foreningen representerades
av Carin Johansson. Sliiktforskardagarna stiilldes in i Ar.

VAr medlemstidning AnletsBladet har kommit ut med fyra nummer under Aret.
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