
Alingsås Släktforskarförening 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2005 
Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Verksamheten i sin helhet per den 1 
december ser ut som följer: 
 
Medlemmar totalt 424 
Normal 341 
Familj 56 
Hedersmedlem 1 
Organisationer 6 
Kursmedlem 20 
 
Årets program har omfattat 6 sammankomster, 6 föredrag, 3 studiebesök och 3 kurstillfällen. Släktforskarhjälp har erbjudits 
vid 7 planerade tillfällen. Släktforskarhjälp har även vid några tillfällen lämnats utanför ”tidtabellen” genom John Hedvalls 
försorg. 
 
Styrelsen har totalt haft 8 ordinarie sammanträden och varit sammansatt av följande personer: 
Ordförande  Hans Fredriksson 
V. Ordf.  Christina Palm 
Kassör  Margareta Lund 
Sekreterare Eva Hilmersson (avsade sig uppdraget under sommaren och ersattes av Viktoria Unosson) 
Ledamöter Dick Aspenstedt 

Åke Jansson 
Gull-May Lövgren 
Eve Moding 

 Margaretha Nilsson 
Suppleanter  Alf Johnson 
 Ingela Sjöberg 
 
Föreningens Årsmöte ägde rum den 22 februari. 
 
Föreningen har varit representerad vid VGF´s årsmöte den 19 mars i Nossebro av Margaretha Nilsson och vid 
Släktforskarförbundets Riksstämma i Göteborg den 26-28 augusti av Hans Fredriksson och Margaretha Nilsson. 
 
Föreningen har också deltagit vid Hembygdsdagen i Ruus – Långared den 20 augusti, samt vid Hembygdsnätets årliga träff 
den 20 oktober på Stora Mellbys mekaniska museum. 
 
I början av januari inköptes en projektor till förening i syfte att bättre tillgodose våra föredrag/föredragshållare och vara till 
hjälp på cafékvällar och annan verksamhet inom föreningen. 
 
Släktforskarföreningen närvarade på Släktforskardagarna i Göteborg den 26-28 augusti, både med monter och med 
representanter på ordförande- och redaktörskonferensen likväl som på riksstämman. Vi hade med den nyinköpta projektorn 
och dator och fick en hel del besökare till montern. 
 
Hemsida 
Alingsås Släktforskarförening har haft en fortsatt välbesökt hemsida under året. 
 
Medlemsbladet Alingsås Släktforskare 
Medlemsbladet Alingsås Släktforskare har utkommit med 4 nummer. Ansvarig utgivare har varit Hans Fredriksson. 
Föreningen har i år utbytt medlemsblad med ett 70-tal olika föreningar och organisationer. 
 
Vuxenskolan 
Merparten av våra programpunkter och samtliga kurser har arrangerats i samarbete med Sf. Vuxenskolan i Alingsås. 
 
Antal deltagare 
Under det gångna året har det varit ca 400 (ca 780-2004) personer som besökt och deltagit i föreningens olika aktiviteter. 
 
Programmet under året har omfattat följande aktiviteter: 
 
Onsdagen den 19 januari 
FÖREDRAG om skanning av bilder & fotografier. 
Charlotte Börjesson från V:a Frölunda & Föreningen Släktdata höll ett mycket bra och intressant föredrag om hur man kan 
använda sina bilder och fotografier inom släktforskningen och hur dessa infogas och sparas i olika dataprogram. Charlotte 
visade prov hur man skannar både vanliga fotografier, glasplåtar, diabilder och mikrokort och hur den digitala tekniken 
bakom detta fungerar. Föredraget besöktes av hela 50 personer. 
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Onsdag den 31 januari 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Åter igen diskussioner och lösning av problem, ca 10 personer kom denna kväll och ville ha reda på lite om sökning och 
information i mikrokort samt olika sökningar i databaser på dator. Flera medlemmar (4) från föreningen hjälpte till i vanlig 
ordning. 
Onsdagen den 2 februari 
CAFÉKVÄLL 
Vid årets första cafékväll var det som vanligt livlig aktivitet när vi pratade släktforskning och annat intressant. Denna kväll var 
det premiärbesök på Ekstedts bageri & café. Det var också premiär för att visa Cd-skivor på storbild med föreningens 
nyinköpta projektor/kanon. 35 personer kom på detta mycket välbesökta arrangemang. 
 
Tisdagen den 22 februari 
Föreningens ÅRSMÖTE  
Efter årsmötet var det föredrag av Arkeolog Lars Bägerfeldt från Falköping, som utvecklade sin frågeställning ”Är du släkt 
med de allra första bönderna i bygden” till ett mycket intressant och uppskattat föredrag. Årsmötet besöktes av 42 personer. 
 
Måndagen den 28 februari 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
I vanlig ordning sista måndagen varje månad var det släktforskarhjälp i Alingsås stadsbibliotek. 
 
Torsdagen den 17 mars 
STUDIEBESÖK 
Studiebesöket den här torsdagen var i Museets faktarum i Alingsås kulturhus. Monica von Brömsen och Gösta Sandberg 
från Alingsås museum visade upp bilder och annat intressant för släktforskare. 18 personer var med på studiebesöket 
 
Måndagen den 21 mars 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Återigen diskussioner och problemlösning med hjälp av föreningens eldsjälar. 
 
Onsdagen den 30 mars 
FÖREDRAG om gamla borgar och försvarsanläggningar i Västergötland 
Arkeolog Anders Josefsson från Floby som till vardags arbetar på Ekhagens forntidsby utanför Falköping kom och berättade 
om gamla borgar och försvarsanläggningar. 29 personer lyssnade på detta föredrag. 
 
Onsdagen den 6 april 
CAFÉKVÄLL 
Denna kväll flyttades cafékvällen till Hillsalen där 17 personer fikade och samlades kring CD-skivorna. 
 
Måndagen den 25 april 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Diskussioner och problemlösningar med föreningens funktionärer 
 
Lördagen den 21 maj 
VÅRUTFLYKT 
Utflykten var lagd till Lilla Änggården i Göteborg, men på grund av för få anmälda fick vårutflykten tyvärr ställas in 
 
Lördagen den 20 augusti 
VISNING på Hembygdsdagen i Ruus – Långared. 
Hembygdsdagen var i vanlig ordning välbesökt och släktforskarmontern var även den välbesökt. 
 
Måndagen den 5 september 
ÖPPET HUS på Alingsås huvudbibliotek.  
14 stycken ville veta hur man började släktforska och 4 funktionärer från föreningen visade och informerade om böcker, 
skivor, data, kataloger, mikrokortsläsning och om föreningen. 
 
Torsdagen den 15 september 
FÖREDRAG om en invandrad alingsåsare 
Rune Torstenson från Floby berättade om Wilhelm von Saltzburg och om jakten efter dennes anor ute i Europa. 24 personer 
kom och lyssnade på detta föredrag. 
 
Söndagen den 18 september 
Bengt Fredriksson medverkade i församlingshemmet i Hemsjö (i samband med kyrkovalet) där han under ca sex timmar 
visade cd-skivan ”Ett sekels konfirmander från Hemsjö”. Cirka ett 30-tal personer visade intresse. 
 
Söndagen den 25 september 
Bengt Fredriksson medverkade på Hembygdsdagen på hembygdsgården ”HEA” i Hemsjö, där han under ca tre timmar 
visade cd-skivan ”Ett sekels konfirmander från Hemsjö”. Cirka ett 50-tal personer visade intresse. 
 
Tisdagen den 20 september 
STUDIEBESÖK 
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Den här tisdagen åkte 7 intresserade till Emigranternas Hus i Göteborg. Där tog Ninni Engstrand emot och berättade om 
emigrationen i stort och det fanns också möjlighet att söka efter sina emigranter i en mängd stora databaser, så väl svenska 
som utländska. 



 
Måndagen den 26 september 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
Diskussioner och problemlösningar med funktionärer från föreningen 
 
Onsdagen den 5 oktober 
CAFÉKVÄLL – SKIVOR TILL KAFFET 
Cafékvällen bytte namn till Skivor till kaffet och drog 16 personer till Brunnsgårdens samlingssal för kaffe och samling vid 
CD-skivorna. 
 
Lördagen den 8 oktober 
SLÄKTFORSKARDAG i Borås 
Alingsås Släktforskarförening medverkade med en välbesökt monter. Man räknade till runt 50 besökare denna 
lördagsförmiddag. 
 
Tisdagen den 11 oktober 
FÖREDRAG om emigrantöden från 
Hemsjö 
Ingrid Olsson från Hemsjö besökte oss och berättade om sin forskning om utvandrade hemsjöbor. Ordförande Hans 
Fredriksson visade en videofilmad intervju med en utvandrad släkting. 20 personer lyssnade till föredraget. 
 
Lördagen den 29 oktober 
ÖPPET HUS på Lerums bibliotek 
5 personer från föreningen var på plats för att representera Alingsås Släktforskarförening för Lerumborna. 
 
Måndagen den 31 oktober 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
8 personer ville ha hjälp den här måndagen av John Hedvall och de andra funktionärerna. 
 
Onsdagen den 2 november 
CAFÉKVÄLL – SKIVOR TILL KAFFET 
16 personer kom denna kväll till Brunnsgården och tog del av föreningens CD-skivor. 
 
Onsdagen den 9 november 
STUDIEBESÖK 
Studiebesöket var denna gång på Landsarkivet i Göteborg och 10 personer följde med på detta. 
 
Lördagen den 12 november 
ARKIVENS DAG 
Vi hade en monter utanför museets faktarum på Alingsås stadsbibliotek och det var en jämn ström av besökare under 
dagen. 
 
Lördagen den 19 november 
ANBYTARTRÄFF 
Detta var ett samarbete mellan Västgöta Genealogiska Förening, Vara-Grästorp-Nossebro Släktforskare och Alingsås 
Släktforskarförening och man höll till i Gendalen. Träffen väckte stort intresse och var mycket uppskattad. 
 
Tisdagen den 22 november 
FÖREDRAG av Per Henrik Rosenström som talade om Alingsås industri och idyll. 38 personer besökte detta intressanta 
föredrag. 
 
Måndagen den 28 november 
SLÄKTFORSKARHJÄLP 
I vanlig ordning hjälpte föreningens eldsjälar några släktforskare att komma vidare i sin släktforskning. Denna programpunkt 
var den sista för verksamhetsåret 2005. 
 
Kursverksamhet 
Kursverksamheten i sin helhet för året ser ut som följer: 
Två av kurserna har varit i samarbete med Vuxenskolan i Alingsås och en i samarbete med Medborgarskolan i Alingsås. 
 
Nybörjarkurs i Släktforskning 
Nybörjarkurs, 4 gånger i Vuxenskolans lokaler i Alingsås 
Totalt 7 deltagare. 
Kursledare: John Hedvall 
 
Nybörjarkurs, 6 gånger i Medborgarskolans lokaler i Alingsås 
Totalt 8 deltagare 
Kursledare: John Hedvall 
 
Nybörjarkurs, 4 gånger i Vuxenskolans lokaler i Alingsås 
Totalt 8 deltagare 
Kursledare: John Hedvall 
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På styrelsens vägnar 
Alingsås den 1 december 2005 
 
Hans Fredriksson  Viktoria Unosson 
Ordf.   Sekr. 
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