Verksamhetsberättelse för år 2021.
Styrelsen för Västerbergslagens Släktforskare får härmed avge berättelse
över föreningens 40:e verksamhetsår, 1 januari – 31 december 2021.

Medlemsantal
Den 31 december 2021 hade föreningen 332 medlemmar och
4 hedersmedlemmar.

Styrelse
Till årsmötet 2021
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Materialförvaltare
Studieorganisatör
Medlemsansvarig
Övr. Ledamot
Övr. Ledamot
Övr.Ledamot

Solveig Bransell
Britt Marie Forsberg
Åke Boman
Håkan Stark
Doris Jansson
Kicki Vinkler
Ulla Lestander
Kristina Parmlind
Lilian Bergström

Från årsmötet 2021
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Materialförvaltare
Studieorganisatör
Medlemsansvarig
Övr Ledamot
Övr.Ledamot
Övr. Ledamot

Solveig Bransell
Britt Marie Forsberg
Åke Boman
Håkan Stark
Doris Jansson
Kicki Vinkler
Ulla Lestander
Nancy Borgström (ny)
Lilian Bergström

Styrelsemöten
Under året har 11 protokollförda sammanträden hållits.

Utåtriktad verksamhet.
Under vintern/våren satte den pågående pandemin stopp för all utåtriktad
verksamhet.
I september fick vi en föreläsning av Lennart Palm, som berättade om sin
stora hobby, att krypa under kyrkgolv för att finna kistor att renovera.
I oktober hölls ett Öppet Hus i vår lokal som besöktes av 23 personer.
Flera intresserade av att bli medlemmar och delta i kurser.
I november genomförde vi en berättarkväll då våra medlemmar Torbjörn
Hammar och Torbjörn Kalla berättade om händelser från sina släkter.
Åtta spelmän från Saxdalingarna underhöll med musik och sång.
33 personer kom och lyssnade.

Inför första advent besökte vi Ludvika Ulrica där f.d. kyrkoherden
Torbjörn Claesson gav oss en historisk berättelse om kyrkan. Vi fick också
se kyrkans skatter. Bl.a silver, brudkrona och gamla mässhakar.
25 personer kom till kyrkan.

Släktforskardagarna.
Släktforskardagarna hölls 2021 digitalt från Göteborg. Nancy Borgström
och Lilian Bergström deltog.

Jubileum
Västerbergslagens Släktforskare firade 2021 40 år som förening. Detta
firades den 2 oktober med middag på Gammelgården Ludvika.
Jon Norberg underhöll genom att ta med oss på en tidsresa.
Fem medlemmar som varit med från start deltog och hedrades med en ros
och diplom. 40 medlemmar deltog i middagen.

Medlemsmöten
Årsmötet fick flyttas till den 29 maj på grund av pandemin.
Det hölls utomhus på Gammelgården Ludvika. 23 medlemmar kom till
mötet.
Halvårsmötet hölls den 28 oktober. Före mötesförhandlingarna höll Erik
Bransell ett föredrag och visade bilder om Ölets 7000-åriga historia.
Ett 25-tal personer deltog.

Studieverksamheten
Studiecirklar har under ordnade former
kunnat genomföras. Dock i lite mindre
skala.
Under vårterminen genomfördes i
Ludvika/Smedjebacken 6 studiecirklar
med 37 deltagare som deltog i 226
studietimmar.
Under höstterminen var 12 studiecirklar igång i Ludvika/Smedjebacken.
Vi hade då 90 deltagare som genomförde 415 studietimmar.

Hemsidan
Föreningens hemsida uppdateras allt eftersom med nyheter och evenemag.
Finns under adressen www.vbs-ludvika.se

Facebook
Föreningens facebooksida har för närvarande 386 medlemmar.

Inköp
En portabel högtalaranläggning har köpts in, samt ett antal nya böcker till
vårt bibliotek. En skaftdammsugare har också köpts in för att underlätta
städningen för cirkeldeltagarna.

Utflykter
Styrelsen har som ambition att genomföra
utflykter med anknytning till historia och
släktforskning.
Den 15 maj kunde vi genomföra en utflykt
till Finngården Skifsen, där man med ideellt
arbete byggt upp en finngård som den kunde
sett ut på 1750-talet.
I den lite kyliga majdagen berättade Susanne
Andersson och Bo Hansson inlevelsefullt
om platsen och om skogsfinnarnas
byggnader, svedjebruk och liv.
Man hade egen matsäck med som intogs i
något av husen eller utanför.
24 personer följde med på utflykten.

Slutord
Även året 2021 präglades av pandemin som drabbat världen.
Restriktionerna lättade lite under hösten och verksamheten blev livligare.
Vi kunde, under ordnade former, erbjuda våra medlemmar aktiviteter både
i studiecirklar och olika arrangemang. Man märkte också att glädjen hos
dem som deltog var stor att åter kunna träffas och utbyta tankar.
Styrelsen har som ambition att sprida kunskap om släktforskning mot
allmänheten och visa möjligheterna att träffas omkring ett gemensamt
intresse genom att delta i studiecirklar, lyssna på föredrag och delta i
utflykter.
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