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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2019-04-02 

 
Tid och plats:  2/4 2019, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

Närvarande: Håkan Palm Ordförande 

 Birgitta Gunnarsson 
 Bengt-Göran Österdahl 

 Karl-Fredrik Evengård 

 Kjell Pettersson 

 

 

 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Arkiv Digital på datorerna i forskarsalen 

Efter en tids trassel med åtkomst av AD på datorerna är detta åtgärdat tack 

vare Birgittas idoga arbete. Föreningen abonnerar på en föreningslicens som 
ger åtkomst till AD på 5 datorer. Håkan och övriga styrelsemedlemmar 

framförde att stort tack till Birgitta för hennes insats att lösa de tidigare 

problemen.  

 

4. Öppna styrelsemöten 

En kortare diskussion vidtog ang. om styrelsemötena skall vara öppna att delta 
i för övriga föreningsmedlemmar. Alla var eniga om att mötena skall vara 

öppna, vilket innebär att alla medlemmar är välkomna närvara och även lägga 

fram egna förslag samt komma med synpunkter. 
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5. Höstterminens program 

Höstens program är ännu i sin linda och ser f.n. preliminärt ut som följer: 

 

27 Augusti Terminsstart med presentation av höstterminens program,  

  följt av Forskarstöd 

3 September Göran Källgården berättar kring något ämne ur sin rikhaltiga 
historiebank  

10  -”- Forskarstöd 

17  -”- Stadsvandring, Bernt Lundh berättar under vandringen om 

intressanta händelser och personer i forna tiders Enköping  

24  -”- Forskarstöd, alt. Per Thunström berättar om Traktorernas intåg. 

Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under 
introduktionsperioden 1905-1930. Ev. på Biblioteket. 

1 Oktober Forskarstöd 

8  -”- Budgetmöte, följt av att Bengt-Göran Österdahl berättar om sin 

samling av gamla vykort med Enköpingsanknytning 

15  -”- Forskarstöd 

22  -”- Forskarstöd 

29  -”- Besök på, och presentation av Enabygdsarkivet i Grillby som 
berikats med nytt material  

5 November Forskarstöd 

12  -”- Forskarstöd 

19  -”- Svenskar i österled. Kjell Pettersson berättar om sina anfäders 

emigration till S:t Petersburg och flykt därifrån 

26  -”- Forskarstöd 
3 December Forskarstöd 

10  -”- Terminsavslutning med ännu ej fastställd aktivitet 

 

Under diskussionen ang. tänkbara aktiviteter för hösten, men även senare, 

fanns ett antal olika förslag, bl.a. 

• Besök på soldattorpet inom Enköpings garnison 
• Ortnamnsregistret, varifrån kommer våra ortnamn 

• Besök på Biskopskulla museum, Erik Jansson sedd ur släktforskarsynvinkel 

• Emigrantforskning, poststationer i USA med svenska namn och ursprung 

• Besök på Enköpings museum med inriktning på ”De 4 stånden” 

• Föreningsmedlemmar presenterar sina egna forskningsrön 

• Hushållsböcker, böcker om lantbruksdrift, hanterande information på 1720-

och 1730-talet. 
• Kvinnofrid: Synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-

1800 

• Vi vet för lite om steriliseringarna. Den svenska steriliseringsvågen 

• Provinsialläkare, det vill säga läkare stationerade på landsbygden, under 

1800-talets Sverige 

• Vårt fredliga samhälle: Lösdriveri och försvarslöshet i Sverige under 1830-
talet 

• Att hävda sin rätt: Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i 

institutet urminnes hävd 

• Arbete och anspråk. Försörjningens praktik och ideal i Sverige, ca 1760-

1880 

 

Föreningens medlemmar uppmanas att komma med synpunkter eller önskemål 
gällande ovanstående förslag, samt också att komma med egna förslag på 

aktiviteter. 
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6. Övriga frågor 

Diskuterades den tidigare föreslagna studiecirkeln inom området DNA-

forskning. Syftet med en sådan cirkel skulle bl.a. vara att deltagarna utbyter 

egna erfarenheter och resultat med varandra. Ett upplägg liknande det vid 

cirkeln ”Skriv din egen släkthistoria” skulle kunna användbart. Styrelsen 

uppmuntrar hugade personer att meddela sitt intresse att delta till Håkan Palm. 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 23/4 kl. 18.30. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet  

     

Kjell Pettersson 

Sekreterare     


