
 

Verksamhetsberättelse för  
Södra Hallands Släktforskningsring 2020. 

 

Föreningen har under året haft 101 medlemmar. 

Interimsstyrelsen:  
Ulf  Gustafsson ordförande   
Tommy Ohlsson vice ordförande   
Ingela Thorstensson sekreterare   
Bo Ivarsson kassör    
Anette Knutsson ledamot    

Suppleant: 
Boris Sahlin     
 
Facebookansvarig: 
Ewa Bengtsson 
Hemsidesansvarig: 
Ann-Christin Magnusson 

Styrelsen har haft 3 stycken protokollförda möten under året. 

2020 började med full aktivitet i föreningen, men i mars kom Covid-19 och då fick vi ställa in 
våra planerade aktiviteter. Under hösten startade vi upp studiecirklar för att ha verksamhet 
och ändå följa restriktioner, men mot slutet av hösten fick vi lägga ner alla aktiviteter.  

Årsmötet. 
Årsmötet var vi tyvärr tvungna att ställa in pga. Covid-19. Förhoppningen är att vi kan 
hålla årsmötet under 2021 istället. Under 2020 har vi istället satt in en 
interimsstyrelse som har sköter föreningens ledning. 

Släktforskningens dag. 
Släktforskningens dag var den 18 januari. Ann-Christin Magnusson visade hur man 
kan fotoscanna sina bilder. Ann-Christin hade även med sitt nytillverkade häfte om 
ateljéfotografer. Mats Ivarsson berättade om hur hans DNA-resultat har förändrat 
hans släktträd. Mats höll även i hur man enkelt kommer åt Lantmäteriets historiska 
kartor för att kunna använda detta i släktträd. Ett 30-tal besökare kom till oss i 
Vuxenskolans lokaler. 

 

 



Bussresa 
Den planerade bussresan till Vardagsmuseet i Ålstorp, kunde vi inte genomföra pga. 
Covid-19.  

Öppet hus. 
Vi hade 2 st Öppet Hus i februari och mars, tiden var 16.00–19.00 och vi var i 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Ängelholmsvägen. 

Kamratcirkel. 
Under februari och mars hade vi kamratcirkel, öppen för föreningens medlemmar. 
Tillströmningen av deltagare var varit stort, 15-25 st varje gång, det har avhandlats 
smått och stort och många har delat med sig av sina släktforskningar. 

Studiecirklar. 
Under hösten startade vi upp små studiecirklar för att komma i gång trots pandemi 
med restriktioner. Cirklar som vi erbjöd var fotoscanning, Gobitarna i min släkt, 
nybörjarkurs, bygg på min släkt, soldatforskning, fader okänd, lokal forskning mm. 
 

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 en facebooksida med tips och idéer. 
Vi har en välgjord hemsida. www.shsr.se 
 

 

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

            Styrelsen 
 

 
 
 
 
 


