Verksamhetsberättelse år 2020 för Töreboda släktforskarförening
Föreningen hade vid årsskiftet 2020/2021 99 betalande medlemmar (motsvarande 90
heltidsmedlemmar)
Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.
Årsmötet för 2019 hölls den 24 februari 2020.Mia Johansson berättade om den
gravstensinventering hon genomfört på Töreboda kyrkogård och även på övriga kyrkogårdar i
pastoratet. Det var mycket uppskattat.
Den 14 januari till och med den 10 mars 2020 höll vi 8 öppna släktforskarhus av 12
planerade.
Sedan slog Corona-restriktionerna till och vi gjorde paus i arbetet. Första veckorna ställde vi
in verksamheten allt eftersom men framåt april var vi tvungna att ställa in även de större
aktiviteterna som besök på Garnisonmuseum och Katas gård.
Sedan mitten av mars har föreningen synts mest på vår Facebook-sida Töreboda
släktforskarförening, som glädjande nog nu har 142 registrerade medlemmar.
En del av materialet vi lagt ut används nu även i andra föreningar.
Mail har gått ut till samtliga medlemmar med registrerade e-mail-adresser och lagts ut på
hemsidan.
Studieförbundet Vuxenskolan Skaraborg har initierat utbildning i digital mötesteknik och
startat ett digitalt slaktforskarkafé.
Styrelsen för Töreboda Släktforskarförening har valt att inte ha digitala möten utan i stället
använda f.a. Facebook-gruppen.
Digitalt årsmöte är inte aktuellt av demokratiska skäl (teknik får inte utesluta medlemmar).
Ett antal aktiviteter från år 2020 kommer att beskrivas i verksamhetsplanen för 2021.
Styrelsen har under tiden efter mars kommunicerat via mail och telefon. Enigheten kring
Corona-hanteringen har varit total.
Ordförandens summering är ”Vi har gjort så gott vi har kunnat och längtar efter att komma
igång igen….när det nu blir!”
Föreningen har förlorat två mångåriga medlemmar under verksamhetsåret, i juli avled vår
tidigare styrelsemedlem och nuvarande sammankallande i valberedningen Marianne Olsson,
och i augusti vår mångårige hedersmedlem Björn Lippold, skapare av Soldatregistret och
Garnisonmuseet.
Töreboda Släktforskarförening den 18 januari 2021
Kerstin Carlborg
Ordförande
Övriga styrelsemedlemmar har godkänt via mail.

