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Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande:  Paola Grafström  
Vice ordförande: Wanja Sundin 
Sekreterare: Birgitta Eklund  
Kassör:  Jan Wallin 
Ordinarie ledamot 1: Kerstin Andersson  
Ordinarie ledamot 2: Ove Pettersson 
Ordinarie ledamot 3: Bibbi Blomqvist 
Ordinarie ledamot 4: Cary Eriksson 
Ordinarie ledamot 5: Calle Malmgren  
Suppleant 1: Annica Sjölund 
Suppleant 2: vakant 
Web-ansvarig: Jan Wallin och Paola Grafström 
 
Revisorer 
Ordinarie revisorer är Rolf Gullberg (sammankallande) och Yngve Bengtsson. Bengt 
Momats suppleant. 
 
Valberedning 
Erland Bohlin, sammankallande samt Sven Erik Klingenholt och Gunnel Jorsäter. 
 

Redaktionskommitté för Strödda Annotationer 
Stefan Nilsson är redaktör. Siw Lindqvist har korrekturläst. 
 

Sammanträden 
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. 
 

Medlemsantal 
Vid årets slut var medlemsantalet 563 varav 50 familjemedlemmar. 
302 kvinnor och 261 män. Under året 83 nya och 47 utträdda medlemmar.  
En nettoökning 2013 med 36 medlemmar. 
 

Medlemsavgift 
Enskild medlem har 2013 betalat 180 kronor per kalenderår och 
familjemedlemsavgiften har varit 250 kronor. 
 
 

 
 



 
Verksamheten 2013 
 
I januari provade vi på att har lördagsöppet två gånger i lokalen Släktkällaren. 
 
Årsmöte hölls i februari i Mellringe. 
 
I mars hade vi öppet hus med SläktSök i Släktkällaren på Släktforskningens dag.  
 
I april hade vi en föredragskväll med soldatforskare Björn Lippold. 
 
I maj åkte vi till Stockholms stadsarkiv. 
 
Släktforskardagarna i Köping i augusti fick besök av släktforskare från Örebro län. En 
bussresa på lördagen anordnades genom ett samarbete mellan flera föreningar i T-
län. Vår förening ingick i en monter tillsammans med några andra föreningar i T-län. 
 
Kyrkogårdsvandringen hölls i september på Norra Kyrkogården. 
 
Under Seniorfestivalen i oktober hade vi ett bord där vi visade upp vår verksamhet. 
 
Höstmötet hölls i oktober. Då berättade Berndt Eliasson och visade ett bildspel om 
Skebäck. 
 
I november hade vi en föreläsningskväll där Håkan Henriksson från ArkivCentrum 
visade oss annorlunda källor för släktforskare.  
 
Vi har under året haft DIS-Bergslagens tematräffar där det tagits upp olika 
intressanta saker för släktforskare. 
 
Vi har under större delen av året haft öppet i Släktkällaren för forskning på måndagar 
och tisdagar utöver de ordinarie torsdagarna. Även under sommaren lyckades vi 
hålla öppet på torsdagar. 
 
Aktiva Seniorer har haft träffar i vår lokal och fått introduktion i släktforskning, både 
under våren och under hösten. 
 
Under året har vi också haft ett flertal kurser i släktforskning i lokalen.  
 

Ekonomi 
 
Årets överskott blev 29 547 kr jämfört med budgeterat underskott 1 600 kr. 
Största kostnadsposterna är lokalhyra, medlemstidning och abonnemangsavgifter. 
Momsåterbetalning retroaktivt för åren 2005-2010 gav en intäktsökning med 8 096 kr. 
Medlemsintäkterna blev 99,99 % av budget. 
Föreningens egna kapital är vid årsslutet 110 528 kr. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Örebro den 12 februari 2013 
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