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 Verksamhetsplan 2022 
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 hoppas vi att vi åter kan arrangera medlemsmöten och 

studiebesök.  Arrangemangen kommer liksom tidigare att annonseras i AnletsBladet och på 

vår hemsida (www.botvid.org).  

 

Släktforskarrummet kommer att hålla öppet de flesta onsdagar under såväl vår som höst. På 

grund av reparationsarbetet efter vattenläckan i Broängsgården kommer vi att hålla till på 

Mekanikervägen i Tullinge. Så snart möjlighet ges kommer vi att flytta tillbaks till 

Broängsgården. Så länge vi håller till på Mekanikervägen måste man anmäla sitt intresse att 

komma senast kl. 10 aktuell dag. Där finns våra forskarvärdar och tillgång till datorer med 

släktforskarprogram och Förbundets handböcker. För aktuella öppettider hänvisas till 

hemsidan och AnletsBladet.  

Under året hoppas vi kunna återuppta vårt släktforskarstöd på Huddinge bibliotek varannan 

tisdag. 

 

Vi kommer att kunna erbjuda utbildning i släktforskning under året. Grundutbildning 

genomförs antingen som kurs i samarbete med ABF Huddinge eller som studiecirkel för 

medlemmar i egen regi. Vidareutbildning sker i form av studiecirklar i egen regi. Även dessa 

kommer att hållas på Mekanikervägen i Tullinge till dess lokalerna i Tumba är 

färdigrenoverade.  

Vi fortsätter att erbjuda cirklar i ämnena DNA och släktforskning, paleografi, soldatforskning, 

MinSläkt, Disgen, Digitala forskarsalen. 

Fortsättningsvis hoppas vi kunna visa vår verksamhet vid tillfällen som dyker upp under året. 

Vi planerar att representera vår förening vid Släktforskarförbundets årsstämma i augusti. 

 

Vi har för avsikt att genomföra en temadag, möjligen under andra former än tidigare. 

 

Vi avser också att fortsätta med att inbjuda nya medlemmar till ett informationsmöte och en 

introduktion till släktforskning. 

 

Styrelsen har som målsättning att köpa in 4-5 egna datorer under året samt fortsätta att avsätta 

medel för att kunna anskaffa fler vid ett senare tillfälle.  

 

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. 

Vid behov kan akuten även anlitas via ett Zoom-möte. 

Vi fortsätter vårt samarbete med biblioteken i grannskapet.  
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