
Alingsås Släktforskarförening Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008  
 
Det gångna året har som vanligt kännetecknats av relativt stor aktivitet inom föreningen.  
Man kunde önska sig en större anslutning från föreningens medlemmar 
 
Verksamheten i sin helhet per den 1 december sett ut som följer:  
Medlemmar totalt:416 
Normal: 333 
Familj: 53 
Hedersmedlem: 3  
Organisationer: 6 
Kursmedlem: 23 
 
Årets program har omfattat 6 Cafékvällar, 4 föredrag, 2 studiebesök  
 
Släktforskarinformation har erbjudits vid 8 planerade tillfällen. Släktforskarhjälp har även vid 
några tillfällen lämnats utanför ”tidtabellen” genom John Hedvalls försorg.  
 
Styrelsen har totalt haft 9 ordinarie sammanträden och varit sammansatt av följande personer:  
 
Ordförande Hans Fredriksson  
V. Ordf. Gull-May Löfgren  
Kassör Margareta Lund  
Sekreterare: funktionen har alternerat mellan styrelsens medlemmar  
 
Ledamöter:  
Åke Jansson  
Eve Moding  
Margaretha Nilsson  
Lena Wallin  
Tomas Samuelsson 
Christina Därnlöf 
Suppleanter:  
Alf Johnson  
Ingela Sjöberg  
 
Föreningens årsmöte ägde rum den 19 februari.  
Föreningen har varit representerad vid VGF:s årsmöte i Sollebrunn av Tomas Samuelsson och 
Hans Fredriksson 
 
Föreningen har också deltagit vid Hembygdsdagen i Ruus – Långared den 16 augusti,  
vid Hembygdsnätets årliga träff på Museet i Alingsås den 21 oktober och medverkat på 
Släktforskardag  i Borås den 18 oktober 2008 
Hans Fredriksson har vid några tillfällen deltagit som föredragshållare om släktforskning 
hos några föreningar och möten. Vid alla tillfällena har dator och projektor använts.  
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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. Då det saknas ansvarig för arbetet med medlemstidningen 
läggs den ner i och med sista numret 2008. 
 
Vuxenskolan  
Merparten av våra programpunkter och samtliga kurser har arrangerats i samarbete med Sf. 
Vuxenskolan i Alingsås.  
 
Antal deltagare  
Under det gångna året har cirka 425 (ca 350-2007) personer besökt och deltagit i föreningens 
olika aktiviteter. Under Lördagar i Juni t o m Augusti deltog vi på Stampens Kvarn med 
släktforskningsinformation tillsammans med Alingsås Hembygdsförening. De var mycket 
uppskattat och många besökte oss.  
 
Kursverksamhet  
Kursverksamheten i sin helhet för året ser ut som följer:  
4 kurser som har varit i samarbete med Vuxenskolan i Alingsås.  
 
Nybörjarkurs i Släktforskning  
(2 stycken)  
Nybörjarkurs, 4 gånger i Vuxenskolans lokaler i Alingsås  
Totalt 16 deltagare.  
Kursledare: John Hedvall  
 
Nybörjarkurs i Disgen 
4 deltagare 
Kursledare; Bengt Erik Nyberg 
 
 Nybörjarkurs, 4 gånger i ABFs regi 
4 deltagare  
Kursledare;  Hans Fredriksson 
 
Kurs i Datakunskap för förtroendevalda  
3 timmar Deltagare 8 st.  
Under ledning av Bengt Fredriksson i Vuxenskolans lokal  
 
På styrelsens vägnar  
 
Alingsås den 1 december 2008  
Hans Fredriksson  
Ordf.  


