
Verksamhetsplan 2020 med utblick mot 2021

Förutsättningarna för en verksamhetsplan för 2020 förändrades totalt när vi i mars tvingades ställa 
in all mötesverksamhet på grund av den pågående pandemin. Det är ju fortfarande mycket osäkert 
om och i så fall när gällande restriktioner ändras och i vilken utsträckning det kan göra det möjligt 
att återuppta våra publika arrangemang med flera deltagare.

Före nedstängningen hann vi arrangera två föredrag i samverkan med Sundbybergs Bibliotek 
Signalverkstaden (Jörgen Hedman – Gammelsvenskbyborna och Barbro Gramén – Elins 
tonårsdagbok), ett föredrag i samverkan med Dieselverkstadens Bibliotek i Nacka (David Lindén -  
Karin Månsdotter), och ett studiebesök på Jernkontoret. Därutöver program på Släktforskningens 
Dag både på Stadsarkivet Liljeholmen och Sundbybergs Bibliotek Signalverkstaden.

Vi hade också regelbundna släktforskardagar på Sundbybergs Bibliotek Signalverkstaden med flera 
lokaler som Ekebyhovs slott, Täby Bibliotek, Dieselverkstadens Bibliotek. Släktforskarhjälp på 
Stockholms Stadsarkiv. Ytterligare två föredrag, ett studiebesök och en stadsvandring samt 
släktforskardagar var inplanerade som vi var tvungna att ställa in,

I september kunde vi genomföra en stadsvandring på Söder. I oktober återstartade vi 
släktforskarträffar på Sundbybergs Bibliotek Signalverkstaden och Täby Bibliotek, med planerade 
träffar även på Dieselverkstadens Bibliotek och Ekebyhovs Slott. Träffarna sker under strikta 
former med beaktande av gällande råd och förordningar. En försöksverksamhet med digital 
släktforskarhjälp prövas också.

AnRopet har kommit ut med två nummer och ett tredje planeras i december, distribueras till 
medlemmar i första hand digitalt. Nyhetsbrevet skickas ut digitalt månadsvis till prenumeranter.

Vår ambition är att så snart det är möjligt återuppta mötesverksamheten. I så fall arrangerar vi under
2021 två-tre föredrag vår respektive höst i samverkan med våra samarbetspartners. 2-3 studiebesök 
per termin och regelbundna släktforskarträffar. Allt avgörs ju och måste modifieras efter 
utvecklingen framöver av pandemirestriktionerna.

AnRopet planeras utkomma med minst två utvidgade nummer med intressanta originalartiklar. 
Nyhetsbrevet publiceras månadsvis digitalt.

Digital släktforskarhjälp erbjuds dels via e-post, dels vår facebookgrupp och förhoppningsvis också 
via digitala forskarträffar om det finns ett intresse bland medlemmarna.

Vi vill gärna engagera medlemmar i olika registreringsprojekt som pågående vigda i Katarina, 
Sveriges dödbok med mera till gagn både för släktforskarrörelsen såväl deltagarna som får 
möjlighet att öva texttolkning och möjligen får inblick i olika arkivhandlingar.

En viktig åtgärd är en total omgörning av vår hemsida.

Vi fortsätter att erbjuda ett brett sortiment av släktforskarböcker och CD/DVD/USB på förmånliga 
villkor.
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