
#F Verksamhetsplan 2018
Foreningen skall verka fcir att inom Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner med omnejd,
utveckla intresset ftir och ftirena dem som iir intresserade av sliikt- och hembygdsforskning.
Verksamheten kommer att bedrivas i niira samarbete med Sveriges Sliiktforskarftirbund. Vi
kommer ocksi att hilla kontakt med andra sliiktforskarforeningar i landet, i ftirsta hand
genom ett utbyte av tidningar och medlemsblad.

Under det kommande verksamhetsiret planerar vi att arrangera medlemsmtiten och
studiebesrjk i samma omfattning som tidigare. Arrangemangen kommer liksom tidigare att
annonseras i AnletsBladet och pi vir hemsida (http://www.botvid.org/).

Sltiktforskanummet kommer att hilla 6ppet de flesta onsdagar under siviil var som hcist. Diir
finns v6ra forskarviirdar och tillging till datorer med sldktforskarprogram, bd,cker, tidningar
frin systerfiireningar med mera. Fdr aktuella Oppettider hiinvisas till hemsidan och
AnletsBladet.
Under viren fortsdtter vi med sliiktforskarstdd pi Huddinge bibliotek varannan tisdag.

Vi kommer iiven i fortsiittningen att erbjuda utbildning i sliiktforskning. Grundutbildningen
genomftirs antingen som kurs i samarbete med Vuxenskolan eller som studiecirkel for
medlemmar i egen regi. Vidareutbildning kommer att erdudas i form av studiecirklar i egen
regi.
Vi fortsiitter att erbjuda cirklar i timnet "DNA och sliiktforskning", bAde grundutbildning och
vidareutbildningar.
Cirklar i paleografi kommer att erbjudas.
Planer finns att iiven starta cirkel i soldatforskning.

Registreringsprojektet och torpprojektet kommer att fortsAtta under 6ret. Resultaten kommer
lcipande att rapporteras pi hemsidan och i samband med medlemstriiffar.

"Oppet hus" (temadag) har blivit en uppskattadvanaoch vir avsikt iir diirfdr att upprepa
detta under hdsten.

Vi avser ocksi att fortstitta med att inbjuda nya medlemmar till ett informationsmdte och en
introduktion till sldktforskning.

Styrelsen har som m6lsiittning att fortsiitta att avstitta medel fcir att, vid behov, anskaffa egna
datorer.

Medlemstidningen AnletsBladet kommer ut med fyra nya nummer under 6ret.
Vir avsikt iir att fortsiitta att utoka och ftirbiittra informationen pi vir hemsida. Vi ftjrviintar
oss ett fortsatt intresse ftir Botvidsakuten (akuten@botvid.org), vir hjrilpfunktion pi niitet.

Vi fortsiitter virt samarbete med biblioteken i grannskapet. Specifikt kommer vi att
uppmtirksamma Slliktforskningens dag den 20 januari tillsammans med Huddinge bibliotek.

Styrelsen
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