FÖRENINGEN SLÄKTFORSKARE I UPPLAND
Verksamhetsberättelse 2002
Styrelse
Roland Skoglund, ordförande, Ragnar Fornö, vice ordförande, Kerstin Karlsson,
skattmästare, Solveig Johansson, sekreterare, Marie Claesson, Mona Claesson och Rolf
Johansson. Suppleanter Gunnar Flygh och Britt Bohman.
Styrelsen har hållit 10 sammanträden under året.
Revisorer
Sune Johansson och Per-Olov Blomkvist. Suppleant Elisabet Sundh.
Valberedning
Bruno Färeby (sammankallande), Sune Menker och Fred Eriksson.
Medlemsantal
Föreningens medlemsantal var vid årsskiftet 535 personer.
Medlemsbladet
Redaktör för de första 3 numren var Sonja Färeby. Därefter har Kerstin Wallin och Kerstin E.
Wallin tagit över som redaktörer och utgivit ett nummer. Sammanlagt fyra nummer under
året. Upplagan trycks nu i 800 exemplar. Förutom till medlemmarna sänds tidningen till
cirka 150 andra släktforskarorganisationer och institutioner. Ansvarig utgivare har varit
Bruno Färeby för de första två numren samt Roland Skoglund för de sista två.
Bibliotek
Bibliotekarie har under året varit Sture Jansson. Nyinkomna skrifter redovisas delvis i
Runslingan.
Lokal
Föreningen hyr, tillsammans med Gamla Upsala Hembygdsförening, lokaler i källarvåningen
till huset Sköldmövägen 15 i Gamla Uppsala.
Mötesverksamhet
Föreningen har under 2002 hållit sex ordinarie föreningsmöten. Mötena har hållits i
Tovensalen i Missionskyrkan S:t Olofsgatan 40. Dessutom har vi medverkat vid Arkivens
Dag på Uppsala Landsarkiv, haft Öppet hus en dag i vår föreningslokal samt lite andra
aktiviteter.
2002-01-12 Knutlunch på Gospelhörnan med underhållning.
2002-02-21 Föreläsning med Björn Asker från Landsarkivet om "Personhistoriska
erfarenheter". Han talade bland annat om 1600-talets officerare och riksdagsmän under
andra kammarriksdagen.
2002-03-21 Årsmötet samt att Göran Ulväng berättade om och visade bilder på
byggnadskulturen på landsbygden under 1700- och 1800-talen.
2002-04-18 Karin Bergström föreläste om "Lantprästen under 1700-talet". Med bakgrund i
sin avhandling om prästernas roll i Olandbygden tog hon bland annat upp hur de valdes och
deras ställning i socknen vid sockenstämman.

2002-09-26 Kerstin E. Wallin föreläste om "Den okända Hildur Ottelin" och om hur man
söker efter uppgifter om personer i början av 1900-talet.
2002-09-28 Öppet hus i vår föreningslokal. Vi bjöd våra medlemmar och släktforskningsintresserade på fika och släktforskarhjälp samt förevisade vårt stora bibliotek som innehåller
ett antal publikationer om släktforskning runt om i landet.
2002-10-17 Smedsforskarföreningens ordförande Ulf Berggren höll ett föredrag om
smedsforskningen och hur man kan hitta sina smedssläkter.
2002-11-09 Arkivens dag på Landsarkivet. Föreningen ställer upp med jourhavande
släktforskare och Sten Gillgren förevisade soldatregistret.
2002-11-14 Karl-Henrik Karlsson höll en föreläsning om emigrationen till Amerika och de
nya källor om amerikafarare som idag finns på internet.
Datorgruppen
Datadagen på våren blev inställd på grund av för litet intresse, men genomfördes med stort
deltagarantal på hösten den 19 oktober på Linneskolan. Gunnar Flygh och Ragnar Fornö
förevisade den stora nytta släktforskare har av internetanvändningen och dataregister.
Soldatgruppen
Sten Gillgren, Christina Backman och Solveig Johansson har organiserat ett tiotal forskare
kring det pågående arbetet med soldatinventeringen av indelta soldater i Uppland. Mona
Claesson har varit behjälplig i datafrågor. Under 2003 förväntas inventeringen av Upplands
regemente bli klar. Soldatgruppen har också anordnat en utbildningsresa för deltagarna i
projektet, den 4 april, till Krigsarkivet och Armémuseum i Stockholm.
Kurser
Ragnar Fornö har haft Dombokskurs för våra medlemmar den 27 april i vår föreningslokal i
Gamla Uppsala.
Jourhavande släktforskare på Uppsala Landsarkiv
Föreningen har ställt upp med två jourhavande släktforskare på Landsarkivet varje öppen
onsdagkväll mellan klockan 17.00-20.00 på våren och 17.30-19.30 på hösten.
Släktforskardagarna och Riksstämman i Borlänge
Roland Skoglund och Kerstin Karlsson var föreningens delegater vid Riksstämman. Roland
Skoglund deltog dessutom vid ordförandekonferensen. Vi deltog också i utställningsdelen av
släktforskardagarna tillsammans med Uppsala Landsarkiv. Ett antal av våra medlemmar
hjälpte till sprida information om våra aktiviteter. Vid riksstämman togs nya stadgar för
Släktforskarförbundet.
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