
 

 

Föreningen Nora släktforskare. Verksamhetsberättelse 2021 

1. Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

 

Ordförande och kassör Linnea Hedkvist 

Sekreterare  Kerstin Grek 

Kursansvarig  Lars Öjebo 

Ledamot  Örjan Jansson 

Ledamot  Mona Hallin 

Ledamot  Bitthe Klingstedt 

Ledamot   Björn Lindqvist 

 

Adjungerad webmaster Else-Marie Saker 

 

2.    Revisorer 

Föreningens revisorer har under året varit Jan William-Olsson och Peter Jansson. 

Revisorssuppleant Agneta Wistrand Rosendal.  

 

3. Valberedning 

Styrelsen har fungerat som föreningens valberedning. 

 

4. Medlemmar 

Medlemsantalet var 2021-12-31 129 personer.  

 

5. Årsmöte och styrelsemöten 

Årsmötet hölls digitalt den 17 mars 2021 och 19 medlemmar deltog. Förutom 

årsmötesförhandlingar bjöds deltagarna på en uppskattad föreläsning och roligt 

kåseri av Calle Lindström från Linde Bergslags släktforskarförening som berättade 

om roliga fynd han gjort under årens lopp i kyrkböckerna. 

 

Under 2021 har tolv protokollförda styrelsemöten hållits.  

 

6. Föreningens aktiviteter 2021 

Precis som år 2020 har verksamhetsåret 2021 präglats av Corona-pandemin med 

stora restriktioner för samhället men också för vår förening. Planerade aktiviteter 

under våren som Släktforskningens dag, Släktsök, torsdagsöppen Forskarstuga, 

utflykter och föreläsningar fick ställas in eller utebli 

Under hösten drog vi i gång de fysiska aktiviteterna igen. Släktsök genomfördes fyra 

lördagar på biblioteket och Forskarstugan hölls öppen på torsdagar. Sen slog 

pandemin till igen i december.  



 

• Två nybörjarkurser i släktforskning genomfördes varav en var digital.  

 

• Vårt projektarbete tillsammans med Hembygdsföreningen Noraskog ”Nora 

1921 – året då demokratin föddes i Sverige” fortsatte.  

Under sommaren fanns en Demokratiutställning i Vagnslidret vid Göthlinska 

gården där demokratins framväxt beskrevs, också med lokala exempel från 

Nora.  

Den 6 maj genomfördes en digital föreläsning med Torbjörn Nilsson, professor 

vid Södertörns högskola, som pratade om demokratins framväxt, uppkomst 

och betydelse för samhället Sverige och för Nora.  

Den 3 november föreläste Gunnela Björk, författare och docent i historia, om 

Kvinnor i rörelse 1920 – 1950 med anledning av att kvinnor för första gången 

fick rösta i ett riksdagsval 1921.  

Den 1 december föreläste Maria Andersson, som arbetar på Fellingsbro 

folkhögskola, om TBC - En ångermanländsk släktsaga där Maria utgick från 

sina egna släktingar i Ådalen i berättelsen om tuberkulosen i Sverige och hur 

vi hanterade den. 

Utställningen och föreläsningarna bekostades av medel från Studieförbunden. 

 

• Under 2021 har ett nummer av föreningens tidning Anno Domini givits ut 

(december). Mona Hallin har varit redaktör för tidningen.  

 

• Föreningens hemsida www.noraforskare.se ger uppdaterad information om 

föreningens verksamhet. Under 2021 har Else-Marie Saker varit 

webbansvarig. Föreningens Facebook-sida används också för information om 

aktiviteter och andra släktforskningsfrågor. Lars Öjebo har under året varit 

ansvarig för sidan.  

 

• Föreningens lokal finns sedan flera år i Noras stationshus. Pga dålig 

tillgänglighet eftersom den ligger på andra våningen har vi under året letat 

efter ny lokal utan resultat. Förfrågningar har ställts till ett flertal 

fastighetsägare. Frågan är fortsatt prioriterad under 2022.  

 

 

7. Slutord  

 

Verksamhetsåret 2021 har för Föreningen Nora släktforskare präglades under våren 

av den pågående pandemin och de restriktioner den medförde. Vi lärde oss däremot 

att ställa om till digital teknik vilket utvecklat vårt arbete med möten, föreläsningar och 

kurser. Hösten innebar dock möjlighet att ses på riktigt vilket har varit glädjande. Vi 

ser nu framåt igen och hoppas på många olika aktiviteter under 2022 

 

 

Nora i mars 2022 

 

 

 

 

http://www.noraforskare.se/

