
         Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening 
 
           Verksamhetsberättelse för år 2022 
 
Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman den 10 februari 2022 
 
Ordförande:    Pia Lindgren (2022) 
 
Vice ordförande:   Bengt Rydh (2022-2023) 
 
Kassör:    Lena Hjorth (2022) 
 
Sekreterare:    Eila Selin (2022) 
 
Vice sekreterare:   Katarina Stockheden (2022) 
 
Ledamöter:    Peter Isoz (2022-2023) 
    Joakim Svahn (2022) 
    Irene Landsjö (2022) 
    Helena Larsson (2022-2023) 
 
Ordförande väljs enligt föreningens stadgar på 1 år av föreningsstämman 
 
Övriga styrelsemedlemmar förutom en ledamot som är fyllnadsval på 1 år, 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 2022 varit Anne-May Carlsson 
och Gerd Forsblad Krig som revisorer och revisorsersättare är Hasse Sahlberg. 
 
Valberedning: Börje Hillfelt (sammankallande), Siri Fransson och Magnus Blixt. 
 
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda styrelsemöten. Den 18 oktober var det extra 
stämma för ändring av stadgar gällande senaste dag för inbetalning av medlemsavgift.  
 
Förutom uppgifter på det konstituerande mötet finns ytterligare ansvarsområden i styrelsen.  
 
 Lena Hjort: medlemsansvarig 

Katarina Stockheden: föreningshuset. 
Eila Selin: värdgruppen  
Peter Isoz: kursdatorerna och hjälper till med kyrkoboksdatabasen 
Helena Larsson: samordnare för Rotposten, tematräffar och marknadsföring 
Pia Lindgren och Irene Landsjö : medieansvariga 
Joakim Svahn: material på medlemsportalen 
Bengt Rydh: kurser och kyrkoboksdatabasen 
Irene Landsjö: layout för Rotposten 



Ansvar utanför styrelsen 
 

Mikael Lindgren: Säkerhet för hemsidan 
Magnus Blixt: Biblioteket 
Elisabeth Eklund: Avskrivarna 

 
Aktiviteter 
Föreningen har haft släktforskarhjälp varannan onsdag jämna veckor på Arkivhuset och 
varannan lördag ojämna veckor i föreningslokalen. Värdgruppen har ställt upp ideellt och 
hjälpt till vid föreningens olika aktiviteter, förutom kursledare som får en symbolisk summa. 
 
Föreningen har under året haft sammanlagt 7 kurser fördelat på grundkurser för nybörjare, 
fortsättningskurs, domstolskurser, bildscanning och skrivarkurs. Kursledare har varit Bengt 
Rydh och Joakim Svahn. Skrivarkursen har varit med Eva Johansson som skedde digitalt den 
19 november i samarbete med föreningen.  
 
Släktforskardagen den 15 januari 2022 hade temat ”Släktplatser” det vill säga gårdar, orter 
och andra släktrelaterade platser. Tyvärr ställdes denna dag in på grund av den rådande 
situation som var i samhället.  
 
Vid Släktforskarförbundets samrådskonferens den 5 mars 2022 deltog Irene Landsjö och Eila 
Selin.  
 
Två tematräffar har föreningen haft under året. Dels den 7 april på Folkrörelsearkivet då 
Anna Sundin berättade vad man kan hitta i deras arkiv och dels den 18 oktober i 55-ans lokal 
då Erna Andersson berättade om sina böcker.  
 
Under året har styrelsen vid två tillfällen uppmärksammat de i föreningen som lägger tid och 
engagemang på deras ideella arbete. I maj månad bjöds avskrivarna in för ett samkväm i 
föreningshuset och i november månad en myrträff för alla aktiva i föreningen då vi träffades 
på Spånhults Herrgård. En snöig, vinterlik och trivsam kväll med lite tilltugg.   
 
Årets stora släktforskarmässa gick av stapeln i Skövde den 19 – 21 augusti där föreningen 
deltog. Bengt Rydh och Joakim Svahn deltog på årsstämman den 19 augusti. Föreningen 
hade skickat in två motioner gällande kulturförening och juridisk hjälp, varav en av 
motionerna avslogs. Föreningen deltog även i Halmstad den 1-2 oktober då Halmstads 
släktforskarförening firade 40 år. Även i Huskvarna Folkets Park/Ready steady-GO den 28 
augusti deltog föreningen. Hornmarker, en aktivitet som sker andra veckan i juli varje år var 
föreningen inbjudna.  
 
Under hösten har också föreningen deltagit i möten med Vätterbranterna som är ett 
samarbete mellan de västra hembygdsföreningarna i Jönköpings kommun. Visingsö, Gränna, 
Skärstad, Ölmstad, Svarttorp, Hakarp, Huskvarna, Lekeryd och Rogberga. JBGF är nu glada 
att nu ha hittat ett forum där vi kan dela med oss till varandra och flera gemensamma 
projekt som medlemmarna kommer att få ta del av på medlemsportalen. 
 



Föreningstidningen Rotposten har givits ut i två dubbelnummer och dessa finns att läsa på 
hemsidan. Julnumret har skickats som tidning i år till alla medlemmar i föreningen.   
 
Föreningen hade vid årets slut 721 betalande medlemmar och föreningens Facebook-grupp 
”Jönköpings släktforskare” ökar sakta i medlemsantal. Idag är det nästan 1 300 medlemmar i 
gruppen.   
 
Glädjande kan vi meddela att föreningen återigen är en kulturförening och kan återigen 
ansöka om bidrag från kommunen. Detta efter ett intensivt arbete från styrelsen om att   
informera och kompetenshöja kulturförvaltningen i kommunen.  
 
Avtalet med Vuxenskolan har sagts upp då detta inte fungerat till fullo. Nytt avtal har ingåtts 
med Folkuniversitetet.  
 
 
Jönköping den 13 december 2022 
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