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styrelsen for Botvidsbygdens Sldktforskarforening (BSF) f6r hdrmed avge foljande

verksamhetsberattli.,-l."Arrrnotet den 27 mars 2021 och det konstituerande styrelse-

sammantradet samma dag holls digitalt via Zoom. Til l styrelse och ovriga funktiondrer for

hr 202l valdes:

Ordinarie ledamoter Suppleanter:

Carin Johansson - ordforande Kjell Hanses

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 6rets slut 174 medlem mar. 29 gamla medlemmar har ldmnat

foreningen och 5 nya har ti l lkommit.

Styrelsen har under Aret haft t io protokollforda sammantrdden utover Arsmotet och

efterfoljande konstituerande mote. Fem av dessa moten skedde digitalt via

motesplattformen Zoom.

pA grund av radande restriktioner hade vi mest digitala medlemstrallar under vAren.

Prova-pa-mote via Zoom infor det stundande digitala arsmotet.

Digitalt Arsmote via Zoom. Efter €rrsmotet berdttade Leif Magnusson om K P

Arnoldssons liv som ledde fram til l att han fick motta Alfred Nobels fredspris

1908.25 del tagare.

Digital foreldsning av Fredrik Mejster "lnte bara kyrkbocker" - 37 deltagare'

2013

2713

1514

ZglS For forsta g6ngen pA li inge anordnades ett "vanligt" medlemsmote. Det blev

en rundtur-r"j egen bil flr att titta p6 nAgra av de torp som Torpforskarna

arbetat med. som guide hade vi Lotta Nordholm. 8 deltagare'

Under hosten t<unde vi dntl igen trdffas igen och da genomfordes foljande trdffar'

3/9 Studiebesok pA det nyoppnade Judiska Mus6et. 17 deltagare'



18t11

historien bakom en gammal g6rd. Efter det berditade Mati Johansson om ett
t ragiskt  mdnniskoode i  s in s ldkt forskning.27 del tagare.

"Offentl iga avrattningsplatser - om dodsstraffet i Sverige fram ti l l  1873"
Museichefen pA Sveriges Fdngelsemuseum Desir6e Kjellberg berattade.
27 deltagare

Under vAren fortsatte vi med vAra omtyckta tdvlingar. Det blev tre deltdvlingar, en vardera
under februari, mars och april. Under maj utsAgs sedan vinnarna som gratulerades med
presentkort i olika valorer gdllande i Sldktforskarforbundets bokhandel.
Tdvlandet gick vidare under hosten men nu utan vinster utan endast aran att vinna att
tdvla om. Aven nu bestAende av tre deltdvlingar, en vardera under oktober, november och
december.  Vinnarna kungors pA vAr hemsida under januar i  2022.

Torpprojektet drivs som ett samarbete med Botkyrka Hembygdsgil le (Gil let). VAr forening
dokumenterar de personer som har levt och verkat pA de torp som funnits i v6r hembygd.
Gi l let  b idrar med bi ldmater ia l .  Under 6ret  har det t i l lkommit  20 torp och nu f inns 87 torp
upplagda pi i  vdr hemsida.

Under vAren kunde vi tyvdrr inte genomfora nAgra cirklar.
Under hosten har Mats Johansson genomfort tvA kurser i samarbete med ABF i
Huddinge; en nyborjarkurs och en fortsdttningskurs.

Under detta 6r uppmdrksammade vi  inte "Sldkt forskningens dag" i januar i .  Vi  hade
planerat  at t  ha verksamhet pA Huddinge Bibl iotek som vanl igt ,  men pA grund av rAdande
pandemi f ick v i  inte t i l l t rdde t i l l  b ib l ioteket.

Under v6ren holl vi Forskarrummet oppet pA Brodngsgdrden med de begransningar som
infordes under hosten 2020. Detta utnyttjades ndgra gAnger under v6ren.
Under sommaren intrdffade en stor vattenskada pA Bro2ingsgArden varfor vi inte ldngre
hade t i l lgAng t i l l  de lokalerna. Vi  oppnade i  stdl let  Forskarrummet i  en lokal  pA
Mekanikervdgen i Tull inge. NAgra f6 medlemmar har utnyttjat detta. Ddr finns ett antal
persondatorer, handbocker utgivna av Sldktforskarforbundet samt ti l lgdng ti l l  mer erfarna
sldktforskare.
Vi tar dven hem Sldktforskarforbundets bocker i kommission for forsdljning ti l l  vAra
medlemmar.

VAr hemsida www.botvid.orq dr en viktig och vdlbesokt informationskanal. Speciellt viktig
har den kiints nu nar det f inns ett behov att kunna komma ut med information med kort
varsel. Under Aret har vi bytt ut plattformen som den levereras frAn ti l l  en mer sdker
s6dan. Utseendet har dock bara dndrats marginellt. Hemsidan har uppdaterats ndr det
funnits ny information och medlemmar som s6 onskat har fitt e-post om detta.

Botvidsakuten (frdrgor och svar via e-post) dr en etablerad service for vAra medlemmar.
Det finns ocks6 mojlighet att fA ett digitalt Zoom-mote. Vanligaste fr€rgan rir hjdlp med att
ldsa svArtydd text.

Forbundets rikssti imma holls i 6r digitalt den 4 september. Foreningen representerades
av Charlot ta Eski lson. Sldkt forskardagarna 11-12 september blev dven de digi ta la iAr.
Foreningen medverkade med en annons om vdr verksamhet.
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V6r medlemst idning AnletsBladet har kommit  ut  med fyra nummer under 6ret .
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