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Verksamhetsberättelse för Enecopia Släktforskarförening 

verksamhetsåret 2020 

  

Allmänt 

Föreningen genomförde årsmöte 2020-02-25. Vid mötet valdes Håkan Palm till föreningens 

ordförande och val av övriga ledamöter/funktionärer. Den 25/2 2020 sammanträdde 

styrelsen och konstituerade sig enligt nedan. 

Styrelsens sammansättning samt övriga funktionärer för år 2020: 

Ordförande Håkan Palm  (omval 1 år) 

Vice ordförande Birgitta Gunnarsson  (kvarstår 1 år) 

Ledamot   Stig Öberg   (nyval 2 år) 

Sekreterare Marie Ljunglin  (nyval 2 år) 

Kassör  Bengt-Göran Österdahl  (kvarstår 1 år) 

Suppleant  Margareta Pärnebjörk  (nyval 1 år) 

Suppleant  Karl-Fredrik Evengård  (omval 1 år) 

 

Revisor  Curt Larsson  (1 år) 

Revisorsersättare Mats Månsson  (1 år) 

Revisorsersättare Gunnel Lennartsson  (1 år) 

 

Valberedning Kjell Pettersson  sammankallande 

Valberedning Gunnel Näsström 

 

Webbmaster John-Erik Höglund 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 genomfört 4 protokollförda möten, de är få till 

antalet under året då några möten ställts in på grund av pandemin. 

 

Medlemsantal 

Vid årets utgång hade föreningen 42 betalande medlemmar.  
Under rådande läge med synnerligen begränsad aktivitet har styrelsen inte prioriterat frågan 

gällande antalet betalande medlemmar. Men vi tror att det finns stor möjlighet att få tillbaka en del 

medlemmar och även rekrytera nya medlemmar när verksamheten återgår till det normala.  

 

Lokaler 

Verksamheten under 2020 har genomförts i nedanstående lokaler: 

ABF-lokalen, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping. Lokalen passar bra för föreningens 

verksamhet. Det finns flera sammanträdesrum, ett välutrustat kök för tillagning av kaffe i 

egen regi. Dessutom har vi tilldelats plats för våra skåp där vi förvarar föreningens böcker, 
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tidskrifter, cd-skivor mm. Datorerna är väl anpassade efter föreningens önskemål om vilka 

dataprogram som ska finnas i salen. Genom en överenskommelse mellan föreningen och 

Arkiv Digital har ett abonnemang på 5 licenser funnits tillgängligt i datasalen under 

forskarstödskvällarna, kostnaden för föreningen är 2 000 kr/år.  

 

Föreningen hemsida 

Under året har vår hemsida (http://www.enecopiaslaktforskare.se/) hållits uppdaterad på 

ett föredömligt sätt genom John-Erik Höglunds utmärkta arbete. 

 

Årets verksamhet 

Årets verksamhet har varit väldigt begränsad under 2020 på grund av rådande pandemi 

vilket har inneburit att mycket av ordinarie verksamhet har blivit inställd. 

 

Det har varit några forskarstödstillfällen under året med anpassning till rådande restriktioner 

vilket har inneburit att endast ett fåtal personer varit på plats vid respektive tillfälle. 

Inget av det som planerades inför våren 2020 har genomförts. Under hösten har en 

stadsvandring i Enköping genomförts utöver ovanstående forskarstödstillfällen. 

 

På grund av rådande omständigheter startades en Facebook grupp för de som inte kunde 

komma till lokalen för att de skulle kunna få forskarstöd, gruppen heter Enecopia 

släktforskare Forskarstöd. 

 

Kommentar rörande föreningens ekonomi 

Föreningens ekonomi är fortsatt god. Vid årets slut hade föreningen totalt 41 893:37 i eget 

kapital, fördelat på bankkonto (38 077,38), bankgiro (2 288,89) och kassa (1 527,00). Året 

gick med en vinst på 2 779,00. 

Det finns flera skäl till den goda ekonomin, bland annat att föreningen under året, liksom 

tidigare, haft tillgång till ABF-lokalen i utbyte mot registrering av bidragsberättigad studie-

cirkelverksamhet. De ekonomiska handlingarna finns som en bilaga till 

verksamhetsberättelsen. 

 

Slutord 

Styrelsen vill tacka samtliga medlemmar för det gångna året, särskilt de som bidragit på olika 

sätt vid forskastöd. Styrelsen vill också rikta ett speciellt tack till Ann Bergström för arbetet 

med föreningens Facebook sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enecopiaslaktforskare.se/
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Enköping 2021-02-02  

 

 

Styrelsen 

 

 

_________________________   _________________________ 

Håkan Palm, Ordförande   Birgitta Gunnarsson 

 

 

_________________________   _________________________ 

Stig Öberg     Bengt-Göran Österdahl 

 

 

_________________________   _________________________ 

Marie Ljunglin    Karl-Fredrik Evengård 

 

 

_________________________ 

Margareta Pärnebjörk 

 

 

Våra underskrifter saknas på grund av att vi inte kan träffas för att skriva under 

verksamhetsberättelsen, den kommer att skrivas under så snart det är möjligt att träffas. 


