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 Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening 

          Verksamhetsberättelse för år 2022   
 

År 2022 har varit ett år där Covid 19 har funnits i bakgrunden, visserligen utan 
restriktioner, men ändå påverkat oss med viss försiktighet vid kontakt med andra 
människor. Föreningen har dock kunnat genomföra ett antal aktiviteter. 

 
Styrelsen 
Ordförande har varit Kenneth Bjermqvist 
Vice ordförande har varit Lena Högström 
Sekreterare har varit Margaretha Nilsson 
Kassör har varit Jan Bengtsson 
Ledamöter har varit Kerstin Olsson, Inger Nilsson och Annika Rodman 
Adjungerad ledamot har varit Christer Fahlström med inriktning på IT frågor. 
 
Redaktion för Dalbygenealogen 
Redaktör under året har varit Annika Rodman. Kerstin Olsson och Inger Nilsson har tillhört 
redaktionskommittén. 
 
Medlemsregistrering 
Ansvarig för medlemsregistrering har varit Jan Bengtsson. 
 
DSFF-Nytt                                                                                                                 
Medlemsinformation som sändes ut till medlemmarna via mail.                                                                                                                                                                              

Hemsida www.dalbysff.se 
Föreningen har en egen hemsida som heter www.dalbysff.se där information om föreningens 
aktiviteter anges. Även information som berör släktforskning läggs upp på denna hemsida. 
Vår redaktör Annika Rodman sköter uppdatering av detta. 
 
Facebook 
Adress: www.facebook.com/Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening. Denna 
Facebooksida är öppen för alla som har anmält sig. Här ges möjlighet att informera om det 
som är aktuellt inom föreningen. 
 
Studiecirkelverksamhet 
Under våren 2022 hade vi kurs i ”Läsa gammal text” med 6 deltagare. Kursledare var Kenneth 
Bjermqvist och Kerstin Olsson.  
 
Hösten 2022 har vi haft två släktforskarkurser för nybörjare varav Kerstin Olsson haft en 
eftermiddagskurs med 9 deltagare och Kenneth Bjermqvist haft en kvällskurs med 4 deltagare. 
 
 

http://www.dalbysff.se/
http://www.facebook.com/Dalbybygdens
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Utbildning av styrelsen  
I samband med styrelsemötena hade även styrelsen kurs i att ”läsa gammal text”. Kursledare 
var Kenneth Bjermqvist med god hjälp av Kerstin Olsson.  
 
Biblioteksansvarig 
Biblioteks- och arkivansvarig har under året varit Inger Nilsson. 
 
Medlemsantal 
Under året har vi fått ett antal nya medlemmar. Dessa har tillkommit genom vårt deltagande i 
Historiska Veckan i Dalby och genom kursverksamheten. 
 
Dalby vi minns – en tillbakablick 
Det finns planer på att göra en ny utgåva, alternativt omtryck av boken. Arbetet har påbörjats.  
 
Möteslokal 
Under året har föreningens arkiv, styrelsemöten, kursverksamhet och Caféträffar varit 
förlagda till Strädelängan Ekonomisk förening, Lundavägen 9 B, Dalby. 
Drop-in träffarna har genomförts på våra bibliotek och föredragen har vi haft i olika förhyrda 
lokaler. 
 
Mötesverksamhet och samarbetspartner 
Föreningens verksamhet har omfattat ett utbud av olika aktiviteter. Tyvärr blev ett program 
inställt på grund av föredragshållarens sjukdom. 
                                                                                          
Föreningen fortsätter samarbetet med Strädelängan Ekonomisk förening i Dalby, de lokala 
biblioteken i Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd samt församlingarna i Dalby, Genarp 
och Södra Sandby, vilket är stimulerande och värdefullt för föreningen och våra medlemmar. I 
Strädelängan har vi vår möteslokal och där vi också hållit våra kurser. 
 
Föreningens arkiv  
Släktforskarföreningens huvudsakliga arkiv finns i Strädelängan, Lundavägen 9 B i Dalby. Här 
har Strädelängan Ekonomisk förening inrett andra våningen och ordnat 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 
10 protokollförda möten har hållits, varav 1 extra som hölls via zoom den 5 augusti 2022. 
 
Drop-in på våra bibliotek 
8 träffar har hållits med varierande antal besökande. 
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Övriga aktiviteter 
I mars anordnades ett föreningsmöte i Södra Sandby där Torgny Larsson pratade om 
emigration. 
 
Årsmötet hölls något försenat i april med ett 40-tal medlemmar. Kenneth Bjermqvist valdes 
då till ordförande efter Kerstin Olsson som valt att avgå. 
 
Vårutflykten i maj gick till Ellinge slott där även företaget Purity Vodka besöktes. 
 
I augusti deltog delar av styrelsen i ”Historiska veckan i Dalby”. 
 
Ordförande och vice ordförande var med på Skånes Släktforskarförbunds 
ordförandekonferens den 22 oktober 2022. 
 
I november genomfördes den sedvanliga årsavslutningen med gås och underhållning av 
Schlagerkompaniet från Osby. 
 
Den 26 november 2022 genomförde föreningen en DNA-träff tillsammans med Lunds SFF på 
ACS, Lund. Detta var en aktivitet som gjordes i samband med den serie på SVT som heter 
Genjägarna. En välbesökt träff där en av TV´s genjägare Stina Loo, pratade om programmet. 
Magnus Hellblom från Skånes Släktforskarförbund berättade om DNA. Det gavs även 
möjlighet för deltagarna att DNA testa sig. Uppföljning av de testades resultat kommer att ske 
i början av 2023. 
 
Övriga möten 
Under året har våra medlemmar kunnat deltaga i flera Zoom föredrag som har arrangerats av 
bl.a. Skånes Släktforskarförbund och Arkiv Digital med intressanta föredrag om släktforskning 
i hemmamiljö. 
 
Medlemskap 
Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund (SSf), och Strädelängan Ekonomisk 
Förening, Dalby samt Skånes Släktforskarförbund (SkSf) och samarbetar med Torna Härads 
Hembygdsförening. 
 
Medlemstidningen 
Vår medlemstidning Dalbygenealogen har utkommit med 3 nr under året. Annika Rodman har 
varit tidningens 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 haft möjlighet att till låg 
kostnad hålla styrelsemöten och kurser i Strädelängan. När det gäller större arrangemang har 
vi bl.a hyrt Eginogården genom Svenska kyrkan, men är oroade över stigande kostnader och 
svårigheter att hitta de dagar som kyrkan inte själva behöver lokalen. 
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Stor kostnad är portot vid utskick av bl.a. Dalbygenealogen. Styrelsen och några medlemmar 
delar ut ca 100 tidningar varje utgivning. I flerfamiljshus har man ofta problem att dela ut 
tidningen då det oftast behövs portkod till ytterdörren. Föreningen passar på att tacka alla 
som hjälper till med utdelningen. Föreningens ekonomi finns att finna i balans- och 
resultaträkningen. 
 
Gåvor och samarbeten 
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 hjälp som 
biblioteken visar för vår verksamhet. 
 
Avslutning 
Förutom intressanta program och hjälp med släktforskning åt våra medlemmar försöker 
föreningen genom ”Öppet Hus- och Drop-in träffar” även vända sig till icke medlemmar. Vi 
har fått ett antal nya medlemmar genom dessa träffar och genom kursverksamheten. 
Föreningens målsättning kvarstår, att under 2023 erbjuda alla medlemmar trevliga och 
intressanta sammankomster och försöka lösa de släktforskarproblem som kan uppstå.  
 
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 välkomnar nya medlemmar. 
 
 
Dalby i januari 2023 
 
 
 
Kenneth Bjermqvist Jan Bengtsson  Lena Högström                                                                                                                                           
Ordförande Kassör Vice ordförande 
 
 
 
Margaretha Nilsson Annika Rodman Kerstin Olsson 
Sekreterare Redaktör Ledamot 
 
 
 
Inger Nilsson Christer Fahlström 
Ledamot Adjungerad IT frågor   


