
Verksamhetsberättelse för Enecopia 
Släktforskarförening för verksamhetsåret 2018 

Allmänt 
Föreningen genomförde årsmöte 2018-02-20. Vid mötet valdes Niklas Pettersson till 
föreningens ordförande. Val av övriga funktionärer skedde med nedanstående 
resultat. Den 27/2 2018 sammanträdde styrelsen och konstituerade sig enligt nedan. 

Styrelsens sammansättning samt övriga funktionärer 2018 

Ordförande  Niklas Pettersson, 1 år (av årsmötet vald) 
Vice ordförande Birgitta Gunnarsson 
Ledamot  Karin Gehlin, 2 år (nyval) 
Sekreterare  Kjell Pettersson, 2 år (omval) 
Kassör  Bengt-Göran Österdahl 
Suppleant  Karl-Fredrik Evengård, 1 år (omval) 

Revisor  Curt Larsson, 1 år 
Revisorssuppleant Mats Månsson, 1 år 
Revisorssuppleant Gunnel Lennartsson, 1 år 

Valberedning Bernt Lundh (sammankallande) 
Valberedning Gunnel Näsström 

Webmaster  John-Erik Höglund 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 genomfört åtta protokollförda möten. 

Medlemsantal 
Vid årets utgång hade föreningen 65 medlemmar. Detta innebär att antalet 
medlemmar minskat med 27 jämfört med samma tidpunkt föregående år. 

Lokaler 
Verksamheten under år 2018 har genomförts i nedanstående lokaler: 
ABF-lokalen, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping. Lokalen passar bra för föreningens 
ändamål. Det finns flera sammanträdesrum, liksom ett välutrustat kök för tillagning av 
kaffe i egen regi. Dessutom har vi tilldelats plats för våra skåp där vi förvarar 
föreningens böcker, tidskrifter, cd-skivor, mm. Datorerna är väl anpassade efter 
föreningens önskemål om vilka dataprogram som skall finnas i salen. Genom 
överenskommelser mellan föreningen och Arkiv Digital och SVAR, har abonnemang 
på dessa funnits tillgängliga i datasalen under forskarstödskvällarna utan kostnad för 
föreningen. 



Enköpings stadsbibliotek. Lokalen nyttjades under de kvällar då särskild föreläsning 
fanns på programmet som även kunde antas intressera personer utöver föreningens 
medlemmar. 

Föreningens hemsida 
Under året har vår hemsida (http://www.enecopiaslaktforskare.se/), genom John-Erik 
Höglunds utmärkta arbete, fått ett nytt och fräscht utseende och dito innehåll. 

Årets verksamhet 
Utöver forskarstödskvällar har ett antal utflykter och föredrag genomförts under året. 
Föredragen har hållits både i ABF:s lokaler samt i samverkan med Stadsbiblioteket i 
Enköping. Vid flera tillfällen har allmänheten bjudits in. Programmet för 2018 finns 
som bilaga till verksamhetsberättelsen. 

På Släktforskningens dag på Enköpings bibliotek den 20/1, på temat ”Arkiv”, var 
föreningen representerad av ett antal medlemmar. 

Under året har den under 2016 startade Facebook-gruppen fortsatt sin verksamhet 
och innefattar nu, förutom konfirmationskort, även gamla skolfoton samt andra 
fotografier på personer med Enköpingsanknytning. 

Studiecirkeln ”Skriv din egen släkthistoria” har genomfört en studiekväll per månad 
under vår- resp. hösttermin. Bl.a. berättade Elisabeth Renström, känd från bl.a. SR:s 
Släktband, om vad man bör tänka på, vilka verktyg man kan använda sig av, hur man 
skapar intresse, mm när man skriver en bok. Studiecirkeln avslutades efter 
höstterminen. 

Kommentarer rörande föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. Vid årets slut hade föreningen totalt 
40 382,62 i eget kapital, fördelat på bankkonto (35 543,48), bankgiro (3 982,14) och 
kassa (1 857,00). Det finns flera skäl till den goda ekonomin, bl.a. att föreningen 
under året, liksom tidigare, haft tillgång till ABF-lokalen i utbyte mot registrering av 
bidragsberättigad studiecirkelverksamhet. De ekonomiska handlingarna finns som 
bilaga till verksamhetsberättelsen. 

Slutord 
Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar för det gångna året, särskilt de som bidragit 
på olika sätt vid forskarstöd och övriga arrangemang.  

Enköping 2019-02-05 

Styrelsen 

____________________________ _____________________________ 
Niklas Pettersson, Ordförande Birgitta Gunnarsson 

_____________________________ _____________________________ 
Karin Gehlin Bengt-Göran Österdahl 



_____________________________ _____________________________ 
Kjell Pettersson Karl-Fredrik Evengård           


