Verksamhetsberättelse för år 2018
Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman den 22 februari 2018:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Ledamöter:

Pia Lindgren (2018)
Magnus Blixt (2017-2018)
Inge Fransson (2018)
Anne-May Carlsson (2017-2018)
Christer Svensson (2017-2018)
Elisabeth Eklund (2018-2019)
Ingegärd Eknor (2018-2019)
Joakim Svahn (2017-2018)
Peter Isoz (2018-2019)

Ordförande väljs enligt föreningens stadgar på 1 år av föreningsstämman.
Övriga styrelsemedlemmar väljs på 2 år, varvid halva antalet ny- eller omväljs varje år.
Uppgifter, utöver ordförandens, fördelas av styrelsen genom beslut på konstituerande
styrelsemöte.
Föreningens övriga funktionärer har sedan föreningsstämman 2018 varit:
Revisorer Gerd Forsblad Krig och Margaretha Gustavsson. Revisorsersättare Erna Fransson.
Valberedning: Inger Norrlin (sammankallande), Börje Hillfelt och Leif Berglund.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden, varav det första sammanträdet var en
arbetsdag för styrelsen. Förutom uppgifter som fördelas på det konstituerande mötet finns
ytterligare ansvarsområden i föreningen som görs av kompetenta personer, vilket leder till
ett delat ansvar.
Medlemsansvaret i föreningen har legat på Ingegärd Eknor för att sedan övergå till Inge
Fransson i slutet av året. Medlemsantalet i föreningen den 1 januari 2019 var 498, varav 29
är familjemedlemmar. Under året som gått har föreningen fått 29 nya medlemmar.
Föreningstidningen Rotposten har under året utkommit med fyra nummer. I redaktionen för
Rotposten sitter ansvarig utgivare Pia Lindgren, samordnare Inger Norrlin, Ingegärd Eknor
och Bosse Holst. Utskicken av medlemstidningen ombesörjs av Bengt Wetterbrink,
Britt-Marie Johansson och Magnus Blixt.
Styrelsen, lördagsvärdar och trivselgruppen har ställt upp och hjälpt till när föreningen har
haft olika aktiviteter. Magnus Blixt ansvarar för samordningen av trivselgruppen och
lördagsvärdar. Peter Isoz har varit ansvarig för datorerna i föreningslokalen med stöd av
Gösta Madenteg. Föreningen har även utökats med ett antal nya mailadresser till
kursadministratören, anmälningar till tematräffar, beställning av CD-skivor.
Elisabeth Eklund håller i lokalfrågorna mot hyresvärd och städföretag samt står för inköpen.
Magnus Blixt är bibilioteksansvarig/tidskriftsrumsansvarig.
Kursadministratör har varit Anne-May Carlsson som har tagit emot kursanmälningar.
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Föreningen har under året ordnat följande kurser: Grundkurs i släktforskning,
emigrantforskning genom Ancestry, läsning av gammal stil, bildbehandling och scanning.
Kursledare har varit: Elisabeth Eklund, Pia Lindgren, Peter Isoz och Magnus Blixt.
I augusti månad utkom föreningen med en ny CD-skiva/USB version 6. Det har varit ett
jättestort intresse för materialet. Närmare två miljoner poster finns på den nya CD-skivan.
Den som ansvarar för att göra skivan är Peter Isoz. Ansvarig för de avskrivare som hjälper
till med skivan är Gösta Madenteg. Framöver kommer Elisabeth Eklund att ta över ansvaret
för avskrivarna.
Föreningen har under året arbetat med en ny hemsida som blev klar i augusti månad.
Styrelsen är mycket nöjd med den nya hemsidan som är mer modern, tydlig och enkel. Ny
webmaster för hemsidan är Joakim Svahn. Joakim Svahn är även ansvarig för föreningens
tematräffar och resor.
Sedan tidigare har föreningen en facebooksida som heter Jönköpings släktforskare.
Ansvariga för sidan är Pia Lindgren, Magnus Blixt och Elisabeth Eklund. Syftet med
gruppen är att marknadsföra föreningen utåt och att få in nya medlemmar till föreningen.
Medlemsantalet i gruppen är nästan 700 stycken.
Under året har föreningen startat ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i
Jönköping. Syftet med samarbetet är att marknadsföra föreningen för att få nya medlemmar
och att värva deltagare till föreningens kurser.
Under året har föreningen deltagit och anordnat följande aktiviteter:
● Anbytarträff den 13 januari i vår föreningslokal. Församlingarna var Habo, Gustaf Adolf
och Bankeryd. Samtalsledare: Pia Lindgren. Antal deltagare var tio stycken.
● Vid Släktforskningens Dag den 20 februari berättade Börje Hillfelt, i vår föreningslokal,
om Viktor Rydberg och andra kända personer från trakten. Ca 25 personer var närvarande.
Samtidigt i föreningslokalen gav Elisabeth Eklund en presentation av hur SVAR och Arkiv
Digital fungerar. Antal deltagare var cirka 15 stycken.
Vid invigningen av Huskvarna nya stadshus samma dag var Ingrid Andersson och Magnus
Blixt på plats på Biblioteket för att visa släktforskning med SVAR.
● Årets föreningsstämma hölls i Allianskyrkan den 22 februari med Börje Hillfelt som
ordförande. Gerd Forsblad Krig höll föredrag med temat ”Dunkehalla… från Bubbakvarn
till Stattut”. Antal deltagare var 55 stycken.
● Släktforskarförbundets samrådskonferens hölls i Uppsala den 3-4 mars, där
Pia Lindgren och Peter Isoz var föreningens representanter. Syftet med
samrådskonferensen var att förbundet ville träffa föreningarna för att prata om viktiga
frågor inför stämman i Växjö.
● Tematräffen den 3 april på 55:an hade rubriken ”Jönköpings Regemente och dess
historia”. Föreläsare var Henrik Johansson, arkivarie på Jönköpings Länsmuseum, och
Clas Karlsson, bibliotekarie på Jönköpings Stadsbibliotek. Cirka 40 deltagare.
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● Torsdagen den 19 april representerades föreningen av vice ordförande Magnus Blixt vid
jubileet (Riksarkivet 400 år) på Landsarkivet i Vadstena. Vid firandet invigdes också en
utställning om Riksarkivets historia och utveckling.
● Onsdagen den 22 augusti hölls en träff för föreningens ”arbetsmyror” i Åsens By,
Haurida i Aneby kommun. Syftet med myrträffen är att visa uppskattning för det frivilliga
arbete som styrelsen, lördagsvärdar, avskrivare och andra frivilliga medarbetare gör i
föreningen. Efter rundvandring i byn bjöds på förtäring. Antal deltagare var 14 stycken.
● Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Växjö fredagen den 31 augusti deltog
Pia Lindgren och Ingegärd Eknor från JBGF.
● Vid Släktforskardagarna i Växjö lördag/söndag den 1 och 2 september hade föreningen
monter och försäljning av skivor, antavlor och böcker. Mycket stort intresse visades för
föreningens nya CD-skiva/USB med avskrivna kyrkoböcker från slutet av 1600-talet fram
till 1920-talet. Pia Lindgren och Ingegärd Eknor var på plats i montern båda dagarna,
Magnus Blixt och Ingrid Andersson deltog i montern på lördagen och Peter Isoz och Inge
Fransson på söndagen.
Föreningen erbjöd busstransport till och från Växjö på lördagen. Antal deltagare blev 23
stycken, varav en del medåkare inte är medlemmar i föreningen.
● Lördagen den 15 september höll Elisabeth Eklund kursen Introduktion till Digitala
Forskarsalen med 15 deltagare. Magnus Blixt gav en kort presentation av Arkiv Digital
och visade hur programmet fungerar.
● Den 22 september och 1 oktober visade Ingrid Andersson Introduktion till Digitala
Forskarsalen för besökande på Biblioteket i Huskvarna.
● Den 20 oktober och 1 december var Magnus Blixt på Biblioteket i Huskvarna och
presenterade Arkiv Digital för allmänheten.
 Vid Tematräff den 4 oktober i vår föreningslokal berättade Joakim Svahn om Emigration
från Sverige till Nordamerika, Sydamerika, Kuba mm. Cirka 20 närvarande.
● På Släktforskardag i Borås den 13 oktober deltog Peter Isoz, Ingrid Andersson och
Inger Norrlin med bord och försäljning. Samma dag anordnades anbytarträff i vår
föreningslokal. Församlingarna var Lekeryd, Järsnäs och Svartorp. Samtalsledare: Pia
Lindgren. Antal deltagare var 9 stycken.
● Vid Disgen-träffen i vår föreningslokal den 25 oktober informerade Tommy Nilsson från
Dis om Disgen 2018 och Disbyt. Antal deltagare var 22 stycken.
● På Arkivens Dag på Arkivhuset, med tema Fest och glädje, lördagen den 10 november
deltog från föreningen Elisabeth Eklund och Joakim Svahn. På Lillgatan 20 hölls lördagsöppet som vanligt.
● Resa till Landsarkivet i Vadstena den 4 december. Besöket inleddes med julbord på
Rådhuskällaren. På eftermiddagen hälsade Claes Westling deltagarna välkomna och
berättade om Landsarkivet och dess historia. Resten av besöket ägnades åt forskning på
egen hand i Forskarsalen. Antal deltagare 11 stycken.
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● Vid Arkivhusets i Jönköping ”Inspirationsdag om arkiv” den 7 december informerades
om Arkivhuset och vad som finns där att forska i. Ett föredrag hölls om Ljungarums
församling, utifrån vad som hittats i arkiven och att Riksarkivet firade 400 år.
Från föreningen deltog två personer.
● Lördagen den 8 december ordnades Julfika i vår föreningslokal.
● En onsdag i november och en i december, mellan kl 16 och 19, har Magnus Blixt
respektive Elisabeth Eklund varit på Arkivhuset för att hjälpa besökande med Arkiv
Digital och Digitala Forskarsalen.

Föreningslokalen har varit öppen på lördagseftermiddagar, vid 28 tillfällen, då medlemmar
har kommit för att utbyta erfarenheter och hjälpas åt med sin forskning. Föreningens olika
lördagsvärdar har varit på plats med råd och vägledning.
Under sommarmånaderna hölls lokalen stängd.
Till alla som aktivt bidragit till det gångna årets verksamhet vill styrelsen framföra ett varmt
tack, liksom till dem som skänkt gåvor och sin tid till föreningen som medarbetare såväl
som åhörare.
Jönköping den 16 januari 2019
Styrelsen

Pia Lindgren

Magnus Blixt

Inge Fransson

Christer Svensson

Elisabeth Eklund

Peter Isoz

Ingegärd Eknor

Joakim Svahn

Anne-May Carlsson
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