
 

Verksamhetsberättelse för  
Södra Hallands Släktforskningsring 2019. 

 

Föreningen har under året haft 122 medlemmar. 

Styrelsen:  
Mats Ivarsson ordförande   Vald till årsmötet 2020 
Tommy Ohlsson vice ordförande  Vald till årsmötet 2021 
Ingela Thorstensson sekreterare  Vald till årsmötet 2020 
Bo Ivarsson kassör   Vald till årsmötet 2020 
Anette Knutsson ledamot   Vald till årsmötet 2021 

Suppleant: 
Kristina Dahlqvist   Vald till årsmötet 2020 
Ulf Gustafsson   Vald till årsmötet 2020 

Revisor: 
Kerstin Olsson   Vald till årsmötet 2020 
Tomas Ragnarsson suppleant  Vald till årsmötet 2020 

Facebookansvarig: 
Ewa Bengtsson 
Hemsidesansvarig: 
Ann-Christin Magnusson 

Styrelsen har haft 4 stycken protokollförda möten under året. 

 

Årsmötet. 
Årsmötet hölls i Per Forsbergs Matlåda. Det kom drygt 40 medlemmar. Efter 
sedvanliga årsmöteshandlingar hölls ett intressant föredrag av kvällens gäst Stellan 
Sturesson som berättade om den nyutkomna boken om Hasslöv. Hur de gått tillväga 
och anekdoter från boken och livet. Därefter var det fika med chokladlotteri. 

Släktforskningens dag. 
Släktforskningens dag var den 19 januari. Årets tema var Fotografier. Vi fick tips på 
hur man gör fotobok, vilka webbsidor man kan söka foton på och lägga in foton på 
samt hur man kan lägga in foton i släktträdet. Scanna foton. Ett 30-tal besökare kom 
till oss i Vuxenskolans lokaler. 

Bussresa 
En vacker majkväll gick vårens resa till Simlångsdalen, trevligt och uppskattat.  Vi var 
nästan 40 st. som åkte i väg till Breareds kyrka där vi fick veta mer om dess historia. 
Fika intog vi på Simlångsdalens gamla Lanthandel.  



 

 
 
Kurser  
Nybörjare och fortsättningskurser bl.a. om hur man bygger träd, ancestry och DNA 
anordnades av Studieförbundet Vuxenskolan Laholm, och kurserna har varit 
fulltecknade.  En scanningskurs har också berikat våra vyer. 

Öppet hus. 
Vi har haft sammanlagt fem Öppna Hus under året. Tiden var 16.00–19.00 och vi var i 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ängelholmsvägen. 

Kamratcirkel. 
På torsdagar har vi haft kamratcirkel, öppen för föreningens medlemmar. 
Tillströmningen av deltagare har varit stort, 15-25 st varje gång, det har avhandlats 
smått och stort och många har delat med sig av sina släktforskingar.  

 
Släktforskardagarna i Borås. 
Sista helgen i augusti var vi i Borås tillsammans med släktforskare från hela Sverige. 
Det var lagom trångt i gångarna. Det fanns många olika föreläsare som man kunde gå 
och lyssna på. Föreningsmontrar, databaser, DNA-tester och allt som gör att man 
känner att med släktforskning blir man aldrig färdig. 
 
 
 
Föreläsningar 
 
Höstens Berättarkväll var med Pablo Viking, det var en givande föreläsning om hur 
kartorna över Halland sett ut från 1600 och framåt. Han berättade var vi hittar dem 
på nätet och han har dessutom precis gett ut en bok där många kartor 
finns med. Vi var ca 50 personer som kom och lyssnade.  
Kvällen avslutades med kaffe, fralla och kaka. 
 
 
 
En kväll i november träffades vi återigen på Forsbergs matlåda för att denna gång 
lyssna på Johan "Plogen" Willmarstrand Jönsson samt hans fars kusin, Carl Jönsson 
från Lund, de höll ett föredrag om "MIN STORA SLÄKT". De berättade om de 19 barn 
som Albertina och Janne Jönsson från Lilla Tjärby som fick. 
 
 
 



Material 
Vårt material har vi ett rum på biblioteket, vi har Vuxenskolans lokaler på 
Ängelholmsvägen som vår samlingsplats. 
För att få ut information om vår förening och aktiviteter har vi mailat till våra 
medlemmar. 
Vi har även en facebook-sida med tips och idéer. 
Vår hemsida har fått ett nytt utseende.  
Så nu är vi rustade för ännu ett aktivt släktforskarår. 
 
Ann-Christin Magnusson en av våra medlemmar har på gjort ett häfte om 
”Ateljéfotografer i Båstad, Halmstad, Laholm och Ängelholm”. Det känns bra att 
föreningen kunnat stötta ekonomiskt genom ett bidrag från släktforskarförbundet 
med hennes projekt och vill uppmärksamma sådana initiativ, så finns det fler som har 
en idé ni vill genomföra hör av er. 
 

 

Vi tackar för det gångna året och hoppas på ännu ett givande släktforskningsår. 

            Styrelsen 
 

 
 
 
 
 


