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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2018-09-03 

 
Tid och plats:  3/9 2018, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Niklas Pettersson Ordförande 

 Karin Gehlin 
 Bengt-Göran Österdahl 

 Kjell Pettersson 

 

 

 

 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Höstens program 

Höstens program är i stort sett fastställt. Se föreningens hemsida:  

http://www.enecopiaslaktforskare.se under fliken Aktiviteter/Hösten 2018. 
 

Programpunkten den 9/10 - Stefan Sundbäck berättar på temat ”Norrbottnisk 

pionjäremigration till USA år 1865” – är fortfarande preliminär.  

För den händelse att den tänkta programpunkten inte blir av, finns en 

reservaktivitet, nämligen att Niklas Pettersson berättar om hur man forskar på 

tiden innan kyrkoböckernas existens. Dessutom kommer han att visa hur man kan 
forska i äldre tidningar. 

 

Vid studiecirkelns ”Skriv din egen släkthistoria” möte den 27/9 kommer Elisabeth 

Renström från P1:s ”Släktband” och berättar. Alla medlemmar är välkomna att 

lyssna på föredraget. För de som ej är studiecirkeldeltagare är avgiften 50:-. 

 
Ytterligare några värdar vid forskarstödskvällarna har anmält sig: 

Karin Gehlin (16/10), Niklas Pettersson (30/10), Bengt-Göran Österdahl (13/11), 

Kjell Pettersson (27/11). 

4. Förslag till aktiviteter för våren 2019 

Följande förslag diskuterades: 

 Besök på Upplandsmuseets magasin i Morgongåva. Här förvaras, 

registreras och digitaliseras Upplandsmuseets föremåls- och fotosamlingar. 
 Författaren Ola Larsmo berättar om tillkomsten av boken Swede Hollow. 

 Professor Mats Morell berättar om “Upplands jordbruk, åren 1650 – 1900”. 

 Chris Henning, Genealogiska Föreningen, talar på ämnet “När 

kyrkoböckerna inte räcker till. Andra källor till din släktforskning”. 

 Professor emerita Ann-Sofie Ohlander håller föredrag: ”Helgon, drottningar 

och kvinnliga politiker”. 

http://www.enecopiaslaktforskare.se/
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 Ordföranden i Sällskapet Vallonättlingar Anders Herou berättar om 

vallonernas invandring till Sverige. 

 

Styrelsen mottar tacksamt fler förslag på aktiviteter, till vårterminen 2019, 

från föreningens medlemmar. 

5. Övriga frågor 

Inga frågor fanns att behandla. 

6. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 2/10 2018, kl. 18.30. 

7. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet      

 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


