Verksamhetsplan 2020 (reviderad)
Föreningen skall verka för att inom Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner med omnejd,
utveckla intresset för och förena dem som är intresserade av släkt- och hembygdsforskning.
Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med Sveriges Släktforskarförbund. Vi
kommer också att hålla kontakt med andra släktforskarföreningar i landet, i första hand
genom ett utbyte av tidningar och medlemsblad.
Under det kommande verksamhetsåret planerar vi att arrangera medlemsmöten och
studiebesök i den mån det är tillrådligt på grund av det rådande pandemiläget.
Arrangemangen kommer liksom tidigare att annonseras i AnletsBladet och på vår hemsida
(www.botvid.org).
Släktforskarrummet kommer vi att försöka hålla öppet de flesta onsdagar. Där finns våra
forskarvärdar och tillgång till datorer med släktforskarprogram, böcker, tidningar från
systerföreningar med mera. För aktuella öppettider hänvisas till hemsidan och AnletsBladet.
På grund av den rådande pandemin inför vi nu att man måste anmäla sitt deltagande i
förväg, så att vi alla kan vara där med ett säkert avstånd till varandra.
Under året fortsätter vi med släktforskarstöd på Huddinge bibliotek varannan tisdag så snart
det är tillrådligt på grund av det rådande pandemiläget.
Om det är möjligt hoppas vi kunna genomföra utbildningar. Detta kommer vi i så fall att
informera om i AnletsBladet och på vår hemsida.
Om intresse finns kan vi också försöka erbjuda andra digitala cirklar, maila ditt önskemål till
cirkel@botvid.org.
Vi planerar att representera vår förening vid Släktforskarförbundets digitala årsstämma i
september.
Tyvärr har vi i år inte möjlighet att anordna Öppet Hus.
Vi avser också att fortsätta med att inbjuda nya medlemmar till ett informationsmöte och en
introduktion till släktforskning.
Styrelsen har som målsättning att fortsätta att avsätta medel för att, vid behov, anskaffa egna
datorer.
Medlemstidningen AnletsBladet kommer ut med fyra nya nummer under året.
Vår avsikt är att fortsätta att utöka och förbättra informationen på vår hemsida. Vi förväntar
oss ett fortsatt intresse för Botvidsakuten (akuten@botvid.org), vår hjälpfunktion på nätet.

Styrelsen

2020-08-20

