Malmö Släktforskarförening
Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen
Konstituerades den 15 mars 2016 enligt nedanstående:
Lennart Magnusson, ordförande
Niklas Hertzman, vice ordförande
Yvonne Soléus, sekreterare
Hans Egléus, kassör
Britt-Marie Carlsson, ledamot
Birgitta Malmström, ledamot
Ulf Tholson, ledamot
Lennart Karlsson, suppleant
Staffan Ottoson, suppleant
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden samt åtskilliga andra möten under verksamhetsåret.
Revisorer
Under verksamhetsåret har Johan Frohlund (sammankallande) och Bengt Ohlsson varit revisorer. Sixten
Nettrander och Lennart Bundy har varit revisorsuppleanter.
Valberedning
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Gert-Ove Ohlin (sammankallande), Agneta Myrtell
och Inger Wildenfeldt.
Hedersmedlemmar
Hildur Andersson, Malmö Stadsarkivarie, Staffan Gudmundsson, Lars Arfvidson och Torgny Larsson har varit
hedersmedlemmar under året.
Medlemsantal
Medlemsantalet var den 31 december 2016, 611. Av dessa är 527 enskilda medlemmar, 79
familjemedlemmar (2 personer i samma hushåll) och 5 hedersmedlemmar. Vi ökade medlemsantalet med
28 stycken under 2016.
Medlemskap
Föreningen har under verksamhetsåret varit medlem i organisationerna Malmö Ideella Föreningars
Paraplyorganisation (MIP), Skånes Arkivförbund, Sveriges Släktforskarförbund samt Skånes Släktforskarförbund.
Sveriges Släktforskarförbund
Under släktforskardagarna i Umeå deltog föreningen med två ombud på riksstämman som arrangerades den
19 augusti.
Skånes Släktforskarförbund
Föreningen har under året varit medlem i SGF/SkSF och deltagit i deras ordförandekonferenser i januari och
oktober samt vid SGFs årsstämma och utställning på Forum Ystad den 2 april. Vid stämman den 2 april
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beslöts att förbundets namn skulle ändras från Skånes Genealogiska Förbund till Skånes
Släktforskarförbund (SkSF)
Årsmöte
Malmö Släktforskarförening avhöll årsmöte den 15 mars 2016 för verksamhetsåret 2015 i närvaro av 80
röstberättigade medlemmar.
Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret har 13 medlemsaktiviteter anordnats. Samtliga i hörsalen, Karl Hovbergs sal, på
Malmö Stadsarkiv, Friisgatan 19 C i Malmö.
Utbildning
Föreningen har under verksamhetsåret haft ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö.
Följande utbildningar har genomförts med sammanlagt 176 deltagare:
Tre grundkurser i släktforskning
Två grundkurser i textläsning
En fortsättningskurs i släktforskning
En grundkurs i MinSläkt
En forskardag på eget material
Tio temakurser i följande ämnen








Disgen (2 kurser)
Gårdar och byar
Emigrantforskning
Danmarksforskning (2 kurser)
Domboksforskning (2 kurser)
Hur jag presenterar min forskning
DNA forskning

Medlemstidning
Under verksamhetsåret har föreningen utgivit medlemstidningen AnGripen med fyra nummer.
Projekt
Mentorn har under verksamhetsåret bistått medlemmar med hjälp och stöd.
En representant från föreningen har även varit med i SkSFs grupp ”Oäkta barn” som skall registrera och
kartlägga alla barn födda utom äktenskap i Skåne.
Föreningen har ställt upp med Jourhavande släktforskare varje måndag – torsdag mellan 15:30 – 18:00, på
Malmö Stadsarkiv, forskarsalen, för att hjälpa besökare. Tiderna har bestämts i samråd med Malmö
Stadsarkiv. Sammanlagt har 15 stycken medlemmar hjälpt till med detta.
Information
Föreningen har under verksamhetsåret haft informationsmaterial utlagt på Malmö Stadsbibliotek, Malmö
Stadsarkiv, Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö, Landsarkivet och Arkivcentrum Syd i Lund.
Föreningshandlingar och bokföringsmaterial för åren t.o.m. 2015 är placerade i arkivboxar som finns
arkiverade hos Malmö Stadsarkiv.
Information om släktforskning och vår förening har skett hos ett flertal föreningar och bibliotek under året.
Referensbibliotek
Föreningens referensbibliotek har under året kompletterats med ett antal handböcker som Sveriges
Släktforskarförbund gett ut. Referensbiblioteket har även kompletterats med saknade CD/DVD skivor så att
föreningens PC blivit komplett avseende släktforskningsprogram.
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Föreningen har fortsatt utgallring av utbytestidningar från andra släktforskningsföreningar i
föreningsbiblioteket. I fortsättningen kommer dessa endast att sparas ett år i taget. Ett antal
landskapstäckande och riksföreningars tidningar kommer dock att vara undantag där flera årgångar sparas.
Internet
Kontinuerliga uppdateringar av hemsidan www.msff.se har skett under verksamhetsåret.
Ekonomi
Malmö Släktforskarförening har åter ett framgångsrikt år bakom sig, både verksamhetsmässigt och
ekonomiskt. Som grund till detta ligger ett omfattande arbete med medlemsrekrytering och
utbildningsverksamhet, det som tillhör vår grundläggande kärnverksamhet.
Den vid förra årsmötet beslutade subventioneringen av 30 års jubiléet med 70 000 kronor kom ej att
användas då antalet anmälningar blev alldeles för få för att jubiléet skulle kunna genomföras. Dock fick
föreningen betala en avbokningsavgift till Scandic Hotel på 40 000 kronor.
Verksamhetens resultat blev – 32 376 kronor före finansiella intäkter på 101 kronor.
Efter bokslutsdispositioner och avskrivningar kommer föreningen göra ett negativt resultat på
32 275 kronor. Ekonomirapporter kommer att delas ut på årsmötet.
Slutord
Avslutningsvis vill föreningen tacka alla som engagerat sig i olika aktiviteter under verksamhetsåret.
Föreningen vill också tacka Skånes Släktforskarförbund, Malmö Stadsarkiv, Malmö Fritidsförvaltning och
Studieförbundet Vuxenskolan för ett bra samarbete under det gångna verksamhetsåret.
Malmö i februari 2017

Lennart Magnusson
Ordförande

Niklas Hertzman
Vice ordförande

Yvonne Soléus
Sekreterare

Hans Egléus
Kassör
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-16

Johan Frohlund
Revisor

Bengt Ohlsson
Revisor

3

