
      Protokoll från medlemsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

1 
 

 
 

 
 
 
Tid och plats: 2021-10-05 kl 18:30 i ABF´s lokaler i Enköping 
 
Närvarande: 18 stycken. Närvarolista upprättades. 
 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna till första medlemsmötet sedan nära ett år 
pga av pandemin. 
 

1. Information om ABF-lokalen 

Håkan Palm och Birgitta Gunnarsson informerade om att Enecopia släktforskarförening (betecknas 
föreningen nedan) tecknat ett samverkansavtal med ABF pga av nya riktlinjer från ABF till de som 
nyttjar deras lokaler.  

Föreningen behöver också bedriva studiecirklar eller enligt ABF riktlinjer och viss verksamhet i 
föreningen kommer att registreras som studiecirkel, ex DNA-cirkeln. Kvällar med forskarstöd 
betraktas också som studiecirkel. En cirkelledare måste närvara under cirkelkvällar/forskarstöd. 
Några i föreningen har redan cirkelledarutbildning och fler behöver anmäla intresse för 
cirkelledarutbildning. Anmäl intresse i mail till info@enecopiaslaktforskarforening.se eller ring någon 
i styrelsen. 

 

2. Förslag på cirkelinnehåll 

Ett par olika förslag på vad en studiecirkel skulle kunna handla om diskuterades.  

Exempel: 

• Gamla Enköping – En studiecirkel kan t ex forska om ”kända damer i Enköping” (även kända 
herrar kom på tal)  och sammanställa informationen i någon lämplig form av 
häfte/infoblad/mindre bok osv. Ett namn som nämndes var Selma Jansson. 
 
Fortsättning på DNA-cirkeln – mötet enades om att fortsätta med en cirkel under hösten. 
Håkan Palm tar på sig att vara cirkelledare. En utomstående föreläsare eftersökes också. 
 

• Bishop Hill – vad hände med de personer som inte följde med till Amerika? Flera personer 
blev av olika anledningar kvar i Sverige och det vore intressant att se vad som händ med 
dem. 
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3. Diskussion om aktiviteter under hösten 

Håkan Palm ledde en diskussion om förslag på aktiviteter som föreningen önskar ha under höstens 
kvällsträffar. 

Förslag på kvällsaktiviteter: 

• Soldattorp – Håkan Palm har kunskap och kan berätta.  
 

• Arkivkväll – Information om hur man söker information på plats i de stora arkiven Riksarkivet, 
Landsarkivet Uppsala, Krigsarkivet och ev Ortsnamnarkivet i Uppsala. Man bör förbereda sig 
innan man gör besök i arkiven, men vad kan man fråga efter, vad finns att hitta i arkiven, hur 
gör man en beställning av information, vilka handlingar kan man få ut osv. Studiebesök kan 
planeras in efterhand. 
 

• Facebook-kväll – En informations-/diskussionskväll om hur man kan söka på Facebook, vad 
finns att hitta osv.  

Tips: Länk till föreningens Facebook-grupp finns på hemsidan. Här ansöker man om 
medlemskap i Facebook-gruppen och kan ställa frågor till andra i gruppen. 

• Berättarkväll – Göran Källgården berättar om egna forskarfynd. 
 

• Erik Jansson, Bishop Hill – Håkan Palm samordnar 
 

• Svenskar i Österled, fortsättning – Kjell Pettersson fortsätter sin berättelse om sina anfäder i 
St-Petersburg. 
 

• Johannes Campanius – Göran Källgården berättar om prästen 

 

Förslag på studiebesök: 

• Soldattorpet på Ledningsregementet 

• Något av arkiven ovan 

• Enköpings-Näs. I programmet ”det sitter i väggarna” besöktes ett hus i Enköpings-Näs och 
ägarna är positiva till ett studiebesök av föreningen. 

 

4. Föreningens ekonomi och medlemsavgift/-antal 

På bankkonto: 38.077 kr 

På Bankgiro: 3.639 kr 

I kassa: 15 kr 

Fasta avgifter: Arkiv Digital (i datasalen): 2000 kr och Hemsidan (enecopiaslaktforskare.se): Ca 750 kr  

Antal medlemmar 2021: Uppgift saknas 

De som inte ännu betalat in medlemsavgiften påminns göra det. Nya medlemmar som börjar i höst 
behöver inte betala in avgift 2021. 

Mötet enades om att medlemsavgiften inte behöver ändras utan kvarstå på 150 kr tillsvidare. 

 

  



5. Höstens aktiviteter 

 

5 okt Forskarstöd och information/diskussion om höstens planering 
12 okt Stadsvandring med Bernt Lundh, träffpunkt Spanska trappan kl 18:30 
19 okt Forskarstöd 
26 okt Verksamhets-/budgetmöte 2022 och forskarstöd 
2 nov Fortsättning ”Svenskar i Österled” med Kjell Pettersson och forskarstöd 
9 nov Forskarstöd 
16 nov Forskarstöd 
23 nov Arkivkväll och forskarstöd 
30 nov Forskarstöd 
7 dec Berättarkväll (ev Göran Källgård) och forskarstöd 
14 dec Avslutning forskarstöd 
  

 

 

 


