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Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening 

 

Verksamhetsberättelse för år 2021 

År 2021 har präglats av Covid19 med stor global smittspridning och ofta svår sjukdom och 

död som följd. Folkhälsomyndigheten har arbetat fram rekommendationer och restriktioner 

för oss att leva efter och de har ändrats efterhand. Allt har medfört förändringar i vårt dagliga 

liv och vården har varit överbelastad. Merparten av alla vuxna har fått två eller tre sprutor av 

de i hast framtagna vaccinerna. Föreningen har ändå lyckats genomföra stora delar av 

planerad aktivitet. 

Styrelsen                                                                                                                                                                

Ordförande har varit Kerstin Olsson.                                                                                                                 

Vice ordförande har varit Kenneth Bjermqvist                                                                                        

Sekreterare har varit Inger Nilsson.                                                                                    

Styrelsemedlemmarna har alternerat att föra styrelseprotokollen.                                                           

Kassör har varit Jan Bengtsson.                                                                                                                                                                                       

Ledamöter Annika Rodman, (vald 2021-04-22), Ulla Tengvall Bengtsson och Lena Högström 

(vald 2021-10-18).                                                                                                                                                                                                    

Redaktion för Dalbygenealogen                                                                                                                

Redaktör har under året varit Kerstin Olsson t o m Genealogen nr 71och därefter Annika 

Rodman. Inger Nilsson har också tillhört redaktionskommittén. 

Medlemsregistrering                                                                                                                                                                                                          

Medlemsregisteransvarig under året har varit Jan Bengtsson. 

Hemsida www.dalbysff.se                                                                                                                                            

Adressen till föreningens hemsida är: www.dalbysff.se. Hemsidan är för närvarande under 

ombyggnad.  

Facebook-grupp                                                                                                                                                                      

Adress www.facebook.com/Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening. Lars Persson 

har haft hand om föreningens Facebook, som alla kan anmäla sig till. Där ges möjligheter till 

kommunikation och under tiden vi bygger om vår Hemsida använder vi Facebook för 

information.                                                                                      

Studiecirkelverksamhet                                                                                                                                                                      

Någon kurs under våren genomfördes inte på grund av pandemin. Under hösten gav Kenneth 

Bjermqvist och Kerstin Olsson två kurser för nybörjare. 

http://www.dalbysff.se/
http://www.dalbysff.se/
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Biblioteksansvarig                                                                                                                                                    

Biblioteks- och arkivansvarig har varit Inger Nilsson 

Medlemsantal                                                                                                                                                                   

Den långvariga och svåra pandemin har gjort att vi tappat medlemmar. Men vår målsättning är 

fortfarande att arbeta med kursverksamheten och vi hoppas att alla hjälps åt att rekrytera nya 

medlemmar. 

Dalby vi minns – en tillbakablick                                                                                                                      

Planer på ny- och tilltryck finns men har ännu inte förverkligats på grund av bland annat 

pandemin. Insamling av material om bygden är fortfarande aktuellt. Eventuellt material kan 

lämnas till styrelsen.   

Möteslokal                                                                                                                                                                            

Under året har föreningens arkiv, styrelsemöten, kursverksamhet och Öppet hus-träffar varit 

förlagda till Strädelängan Ekonomisk förening, Lundavägen 9 B, Dalby. Drop in har 

genomförts på våra bibliotek och föredragen har vi haft i olika förhyrda lokaler. 

Mötesverksamhet och samarbetspartner                                                                                                                                              

Föreningens verksamhet under året har omfattat ett utbud med varierande programinslag 

Några program har blivit inställda på grund av Covid19 och Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och restriktioner. De flesta program har dock kunnat genomföras genom 

ändringar av lokaler och datum. 

Föreningen fortsätter samarbetet med Strädelängan Ekonomisk förening i Dalby, de lokala 

biblioteken i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd och församlingarna i Dalby, Veberöd, 

Genarp och Södra Sandby, vilket är stimulerande och värdefullt.                                                         

I Strädelängan har vi vår möteslokal och där håller vi också våra kurser.    

Föreningens arkiv                                                                                                                                                               

Släktforskarföreningens huvudsakliga arkiv finns i Strädelängan, Lundavägen 9 B i Dalby.  

Strädelängan ekonomisk förening, har inrett den gamla statarlängan på andra våningen och 

har godvilligt ordnad med skåp för arkivering av föreningens material. Det är fritt för alla att 

ta del av materialet men kontakt måste tas med någon av styrelsemedlemmarna som kan 

öppna 

Genomförda aktiviteter 

Styrelsemöten                                                                                                                                               

8 protokollförda styrelsemöten har hållits.                                                                                                                               

1 extra digitalt protokollfört styrelsemöte hölls den 28 maj 2021.                                                                                

Drop in på våra bibliotek                                                                                                                                                     

4 träffar har genomförts, varav ett extramöte i Veberöd. 

Föredrag om DNA och Släktforskning på Dalby bibliotek. Intresset är stort för DNA och 

många kom och lyssnade. Detta följdes av 2 Öppet hus med DNA.                                                                                            

Övriga möten                                                                                                                                               

Under året har våra medlemmar också kunnat delta i Zoom-sändningar med intressanta 

föredrag om släktforskning i hemmiljö till mycket fördelaktiga kostnader. Ett nytt sätt att 

förkovra sig och det har vi till stor del Covid19 att tacka för.  
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Släktforskningens dag i januari. Ingen egen aktivitet men hänvisning till ASC, Lund. 

Årsmöte utlystes till den 24 februari 2021 på Eginogården, Dalby. Detta möte ställdes dock in 

på grund av Covid19 och i stället genomfördes årsmötet digitalt och via brev. Materialet 

sändes till alla som uppgivet e-postadress och med ”snigelpost” till dem som inte arbetar med 

dator. Slutdatum för svar sattes till den 31 maj. Totalt inkom 43 svar som alla biföll förslagen. 

Föreningsmötet i Södra Sandby flyttades till Eginogården i Dalby på grund av lågt   

deltagarantal med anledning av Covid19. Föreläsare var Jan-Eric Bruun som med stor 

kunskap talade om Brottplats Skåne – att forska om brott i arkiven. Vi fick många bra tips om 

sökning i domöckerna. 

Vårutflykt till Bosjökloster gick av stapeln den 29 maj med intressant guidning av slottet 

och efteråt åt vi gemensam lunch i slottsmiljö. Ett underbart vårväder gjorde att vi kunde 

promenera omkring i den vackra parken och bland annat se på den 1000-åriga eken. 

6 - 10 juli Skånska Släktforskarveckan genomfördes i mindre skala än vad som var tänkt. 

Vi hade bokat in oss på Biblioteket i Dalby, där vi visade bilder från våra större orter, kartor, 

Power Point-bilder från föreningens arbete med att rengöra och dokumentera gravstenar på 

Bonderups kyrkogård och mycket annat. Det kom 48 gäster, dock inte så många långväga 

ifrån. En av anledningarna till att ordna denna sommarvecka var ju att ge möjligheter till 

forskning under semestertid för dem som bor lite längre bort. 

Den 13 november var det Arkivens dag på Arkivcentrum Syd, Lund. Tema: Röster i 

arkiven. Ingen egen aktivitet utan hänvisning till Lund 

Den 24 november gick vår Årsavslutning av stapeln på Eginogården i Dalby.                                                                                                                        

Det blev en traditionell och mycket god gåsmiddag med alla tillbehör från Rönås. Som vanligt 

hade vi många skänkta vinster till vårt lotteri. Till många företag i Dalby och Veberöd och alla 

privatpersoner som skänkt vinster sänder vi ett stort tack.                                                                                                                                        

Medlemskap                                                                                                                                                              

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSf), Torna Härads Hembygdsförening 

och Strädelängan Ekonomisk förening, Dalby samt Skånes Släktforskarförbund. (sgfm). 

Medlemstidningen Dalbygenealogen                                                                                                                                                                     

Vår medlemstidning Dalbygenealogen har som vanligt utkommit med fyra tidningar. Från och 

med nr 72 är Annika Rodman redaktör med hjälp av en redaktionskommitté.  

Till medlemmar och utomstående                                                                                                            

Till alla som bidragit med berättelser, fotografier och till sponsorerna Bloms Tryckeri och 

Sparbanken Skåne för ekonomiskt bidrag, framför styrelsen ett varmt tack. 

Publikationer                                                                                                                                                               

Föreningen har endast haft liten försäljning av böcker och publikationer under året.  

Ekonomi                                                                                                                                                                                     

Genom vårt avtal med Strädelängan Ekonomisk förening har vi möjlighet att till låg kostnad 

hålla styrelsemöten och arrangemang i Strädelängan. När det gäller lokaler för större 

arrangemang, till exempel i Eginogården, är vi oroade över kraftigt stigande hyror. Numera är 

det också svårt att kunna pricka in dagar då inte kyrkan själv behöver lokalerna. 
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En stor utgift är portokostnaden som höjts mycket. Styrelsen och några medlemmar delar ut 

ca 100 tidningar varje utgivning. I flerfamiljshus stöter man på patrull genom behov av kod 

till ytterdörren. Föreningen passar på att tacka alla som hjälper till med utdelningen.    

Föreningens ekonomi i övrigt finns i balans- och resultaträkningen. 

Tack för gåvor och samarbete                                                                                                                                                                                       

Föreningen riktar ett stort tack till de företag, affärer, organisationer, medlemmar och övriga 

privatpersoner som under året bidragit ekonomiskt till verksamheten och skänkt priser till de 

lotterier som föreningen ordnat. Vi är också mycket tacksamma för det intresse och den hjälp 

som biblioteken visar för vår verksamhet. 

Avslutning                                                                                                                                                                     

Förutom intressanta program och hjälp med släktforskning åt våra medlemmar försöker 

föreningen genom ”Öppet Hus-träffar” och ”Drop In-träffar” även vända sig till icke-

medlemmar. Just år 2021 har det tyvärr inte varit möjligt i den omfattning vi skulle vilja. När 

vi hjälper till med individuell släktforskning kan vi inte hålla avstånden som ingår i 

restriktionerna från FHM. Vi hoppas att mindre smittspridning av Covid19 ger oss bättre 

möjligheter under 2022.  

Föreningens målsättning står kvar - att även under 2022 erbjuda alla medlemmar trevliga och 

intressanta sammankomster och att försöka hjälpa till med att lösa de släktforskarproblem 

som uppstår. 

Det är viktigt att alla i föreningen hjälps åt så att verksamheten kan utvecklas. Vi tar gärna del 

av förslag och synpunkter som kommer oss tillhanda och tar gärna emot många nya 

medlemmar. 

Dalby i januari 2022 

 

Kerstin Olsson                           Jan Bengtsson                           Kenneth Bjermqvist                                                                        

Ordförande                                 Kassör                                       Vice ordförande 

 

Inger Nilsson                             Annika Rodman                   Ulla Tengvall Bengtsson                                                                                                                                                              

Sekreterare                            Redaktör                                    Ledamot   

 

Lena Högström                                                                                                                                 

Ledamot 


