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Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-04-24 
 

Närvarande: Thomas L, Sune S, Leo F, Ingvar V, Lars M, och Anders N 

a) Storån River 2013: 

Även rev kl 00:01 den 22 april. Leif skickar dragningslistan till Sune som utformar annons som 
Anders publicerar på vår hemsida. 

b) Studiecirkel: Förslag till studiecirkel i höst Släktforskning. 

Göran Stenmark var inbjuden till styrelsemötet men hade inte möjlighet att komma. Han hade istället 
lämnat ett skriftligt förslag (bifogas) på genomförande av en studiecirkel i Släktforskning. Oklart hur 
många deltagare som är lämpligt och om vår klubblokal räcker till?  

Sune kommer att genomföra en intressekontroll på månadsmötet och avslutningen av nu pågående 
studiecirkel. 

c) Sommarlotteri: Ingvar presenterade förslag på gräsklippare i olika prisnivåer och föreslog att vinsten 
skulle inhandlas lokalt. 

Styrelsen föreslår månadsmötet att: En gräsklippare anskaffas lokalt för ca 10.000 kr och att 400 
lotter á 50 kr säljs. 

d) Distriktsmöte: Thomas och Anders rapporterade från distriktsmötet. 

Förslaget om att höja distriktets medlemsavgift med 20 kr röstades ned. 
Flera Roll Ups var beställda till Riksmötet i Åre. Anders har åtagit sig att beställa en Roll Up till vår 
klubb med texten ”Lions hjälper sjuka och nödlidande barn” 

e) Vårfest: Alternativt datum för vårfesten tas upp till beslut på månadsmötet. 

Nytt förslag: Vårfesten arrangeras den 15 juni kl 15.00 

f) Vårens sista månadsmöte: 5 juni. 

g) Vårens sista styrelsemöte: 29 maj. 
 
Anteckningar förda av Anders N  
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Grundkurs i släktforskning  
 

Kursledare: Göran Stenmark 

 

Träff 1. Introduktion i släktforskning 
 

 I första kursträffen går man igenom nyttan och värdet av att känna sin släkt 
och att ta tillvara minnen för framtida generationer. 

 Att inventera vad som finns bevarat i form av brev, fotografier och annat 
som kan gömma sig i egna samlingar eller hos nära släktingar. Värdet att i 
tid ta tillvara det som berättas muntligt. 

 En kort introduktion om kyrkoarkiv och vad dessa innehåller och kan ge. 
Kursledaren förevisar ett exempel via SVARs webb. 

 Uppdra kursdeltagarna att inför nästa träff leta fram grunduppgifter på en 
person att börja sin släktforskning med. 

 
 
Träff 2. Kyrkoarkiv / släktforskning     
  

 Visa via SVARs webb hur man finner sin församling och hur man börjar 
sökningen i födelse- och dopbok för att komma igång. 

 Nyttan av att notera och föra källhänvisningar 
 Hur man från uppgift i födelse- och dopbok finner sin person med föräldrar 

på sin adress i husförhörslängd/församlingsbok. 
 Vikten av att följa familjer i varje längd så att inga uppgifter missas. 
 Ge kursdeltagarna en hemuppgift att lösa för vidare diskussion vid nästa 

träff 
 

                        
Träff 3. Kyrkoarkiv /  släktforskning    

 
 Genomgång av hemuppgift. 
 Visa hur man kontrollerar vigsel-, död- och flyttningsuppgifter som 

framkommit i i husförhörslängd/församlingsbok, genom att använda 
berörda längder som vigselböcker, dödböcker och flyttlängder. 

 Praktisk släktforskning i kyrkoarkiv via SVARs webb. 
 Frågestund 
 Ge kursdeltagarna en hemuppgift att lösa för vidare diskussion vid nästa 

träff 
 

 
 
Träff 4. Andra arkiv i släktforskning  

 Kort introduktion i Domstolsarkiven med t.ex. dess bouppteckningar och 
fastighetsärenden. Visa exempel via SVARs webb 

 Praktisk släktforskning i kyrkoarkiv via SVARs webb. 
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 Frågestund 
 Ge kursdeltagarna en hemuppgift att lösa för vidare diskussion vid nästa 

träff 
Träff 5. Dataprogram, CD-skivor och andra hjälpmedel       

 Olika program för att lägga in och systematisera sitt släktforskningsresultat 
 CD-skivor som kan ge hjälp och vägledning 
 Litteratur. Hembygds-, och släktböcker 
 Praktisk släktforskning i kyrkoarkiv via SVARs webb. 
 Frågestund 
 Ge kursdeltagarna en hemuppgift att lösa för vidare diskussion vid nästa 

träff 
 
 
 
Träff 6. Avslutning 

 Repetition och genomgång av kursen 
 Diskussion om att gå vidare, ev. med inriktning på byforskning 

 


