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Styrelse
Bruno Färeby, ordförande, Sten Gillgren, vice ordförande, Eva Lindgren, skattmästare, Barbro Boström,
sekreterare, Mona Claesson, Rolf Johansson, Ragnar Fornö. Suppleanter: Gunnar Flygh och Roland
Skoglund.
Styrelsen har hållit elva sammanträden under året.
Revisorer
Sune Johansson och Per-Olov Blomkvist, suppleant Elisabeth Sundh.
Valberedning
Sune Menker (sammankallande), Solveig Johansson och Mats Hoke.
Medlemsantal
Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 587 personer, en glädjande ökning med 28.
Medlemsbladet
Redaktör för vår tidning Runslingan har varit Sonja Färeby. Tidningen har tryckts i en upplaga på 775
exemplar. Förutom till medlemmarna har tidningen sänts till ca 150 andra släktforskarföreningar och
institutioner. Från föreningarna har vi i gengäld fått deras skrifter.
Internet
Föreningen har fortsatt sin uppbyggnad av hemsidan på internet. Där redovisas föreningens aktiviteter.
Mona Claesson svarar för hemsidan.
Bibliotek
Bibliotekarie har varit Sture Jansson. Biblioteket har under året tillförts ett stort antal böcker och skrifter
genom gåvor och inköp. Nyförvärv redovisas kontinuerligt i Runslingan. Från ett 80-tal utomstående
organisationer har inkommit släktforskartidningar och informationsblad. Biblioteket har idag mycket som
kan vara av intresse för släktforskare.
Lokal
Föreningen hyr tillsammans med Gamla Upsala Hembygdsförening lokaler i källarvåningen till huset
Sköldmövägen 15 i G:la Uppsala.
Mötesverksamhet
Föreningen har under 2000 hållit sex föreningsmöten. Tre möten har hållits i Tovensalen i
Missionskyrkan, två i Landsarkivets föreläsningssal och ett i Gospelhörnan, Pingstkyrkan.
Torsdagen den 17 februari kl 19.00 hölls föreningsmötet i Landsarkivets föreläsningssal. Landsarkivarie
Bode Janzon höll en uppskattad redogörelse för drygt 70-tal medlemmar om Landsarkivet och distriktet.
Torsdagen den 23 mars kl 19.00 hölls årsmötet i Tovensalen. Efter årsmötesförhandlingarna höll Ragnar
Fornö en intressant redogörelse för hur man forskar i domböcker.
Torsdagen den 27 april kl 19.00 hölls föreningsmötet i Tovensalen. På mångas begäran återkom Gösta
Brandberg och delgav oss sina omfattande kunskaper i ämnet: Fader okänd - barn fött utom äktenskapet
och hur man då kan gå vidare med sin forskning.
Torsdagen den 21 september kl 19.00 träffades vi åter på Landsarkivet. Denna gång var det arkivarie
Håkan Rosen som gav oss en inträngande inblick i "Det moderna folkbokföringsmaterialet". Därefter följde
en frågestund där deltagarna var synnerligen aktiva.

Tisdagen den 24 oktober kl 13.00-15.00 samlades vi till en välbesökt dagträff på Gospelhörnan i
Pingstkyrkan. Brita Rosling höll ett uppskattat kåseri om "Vägen tillbaka till mina anmödrar".
Torsdagen den 23 november kl 19.00 var vi tillbaka till Tovensalen. Fil doktor Agneta Lilja berättade om
"Nya och gamla festseder - Alla Hjärtans Dag - Halloween - Lucia m fl".
Anbytardag
Söndagen den 26 mars anordnade föreningen en mycket välbesökt anbytardag i Restaurang Sven Dufva
på Gluntenområdet. Louise Carlsson var ansvarig för den välarrangerade dagen.
Forskarvärdar i föreningslokalen
Sture Jansson, Lars Gullberg och hembygdsföreningens Lars Roos har under året ställt upp för att öppna
föreningslokalen för besökare. Endast några få medlemmar har tyvärr utnyttjat möjligheten.
Datorgruppen
Lördagen den 14 oktober anordnades en träff i Linnéskolan där deltagarna fick lära sig surfa på internet,
göra en egen hemsida och bekanta sig med CD-ROM skivor och olika släktforskarprogram. Mona
Claesson, Rolf Johansson och Gunnar Flygh svarade för instruktioner och hjälp till deltagarna.
Soldatgruppen
Soldatgruppen har bestått av Christina Backman, Sten Gillgren, Sune Menker och Mona Claesson. Drygt
21 000 soldater är nu registrerade. Flera medlemmar hjälper till med vidare forskning.
Ungdomsgruppen
Mona Claesson har även i år skickat ut brev till några skolor i Uppsala. I brevet erbjuds lärare
handledarhjälp i fall man har för avsikt att ta upp släktforskning som ett projekt i undervisningen.
Släktforskardagarna och Riksstämman i Linköping
Bruno Färeby och Eva Lindgren var föreningens ombud vid Riksstämman. Bruno Färeby deltog dessutom
i ordförandekonferensen. Sonja Färeby deltog i redaktörskonferensen.
Ett flertal föreningsmedlemmar bevistade släktforskardagarna som var mycket välarrangerade och
dessutom gynnades av sommarens få solskensdagar.
Vid Riksstämman avgick förbundsordföranden Krister L:son Lagersvärd och Ted Rosvall valdes till ny
förbundsordförande.
Ekonomi
Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret redovisas i särskild bilaga.
Verksamhetsåret har givit 8 346 kr i överskott. Detta beror i huvudsak på en god försäljning av
forskarförteckningarna och på ett överskott vid anbytarträffen. Två verksamheter som inte gick att
budgetera i förväg. Överskottet har överförts till ingående balans för år 2001. Under året har
privatobligationerna med nr 5501 inlösts och privatobligationer med nr 2214 inköpts.
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