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Förslag till  

Föredragningslista vid årsmötet tisdagen den 26 april klockan 18.00 
 
§ 1  Årsmötets öppnande 

§ 2  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 3   Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet samt rösträknare 

§ 4   Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 5  Fastställande av föredragningslista 

§ 6  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

§ 7  Revisorernas berättelse 

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

§ 9  Behandling av motioner och förslag från styrelse och medlemmar 

§ 10  Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 

§ 11  Fastställande av årsavgift för nästkommande år 2023 

§ 12  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen, minst 9 st inklusive ordförande 

§ 13  Val av ordförande 

§ 14  Val av kassör 

§ 15  Val av sekreterare 

§ 16  Val av övriga ledamöter i styrelsen  

§ 17   Val av redaktör, redaktionskommitté och webbredaktör 

§ 18  Val av träffvärdar/värdinnor 

§ 19  Val av programgrupp 

§ 20  Val av två revisorer och en revisorsersättare  

§ 21  Val av valberedning 

§ 22   Övriga ärenden  

§ 23  Avslutning 
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Verksamhetsberättelse år 2021 

Styrelsen för JLS får härmed avge följande verksamhetsberättelse: 
 

Styrelse:   
Ordförande:  Michael Häggmark 
Vice ordförande:  Carina Strömberg 
Sekreterare:  Kerstin Grahn 
Kassör:  Örjan Löf  
Ledamöter:  Lena Halvarsson 
  Bo Svartholm 
  Åke Wagén 
  Monica Eurenius 
  Gun-Britt Jernberg 
  Sonja Olausson Hestner 
  Viveca Asproth 
Arbetsutskott:  Michael Häggmark, Örjan Löf och Kerstin Grahn  
 
Revisorer:  Uno Essvall och Gunilla Hjelmquist  
Ersättare:  Jan Johansson  
 
Valberedning: Kerstin Ellert och Margareta Olsson 
 
Redaktionsgrupp:  Inger Broman, May-Britt Pellving och 
  Gun Lindström – Arver. Redaktionell sättning Mikael Andersson 
Webbredaktörer:  Bo Svartholm och Åke Wagén 
 
Programgrupp:   Kerstin Ellert, Monica Eurenius och Monika Kämpe 
 
Träffvärd:                 Rolf Olsson 
 
Representation:  Kerstin Grahn och Michael Häggmark är JLS representanter i  

  Kulturföreningar i samverkan (KFIS). Kerstin Ellert och Michael 
Häggmark är JLS representanter i Jämt-Trønderska historiedagarna. 
Förbundets samrådskonferens 6 mars blev en digital konferens där 
Carina Strömberg deltog från förbundet och vår ordförande Michael 
Häggmark representerade JLS. Förbundet tog upp olika 
frågeställningar som förberedelse inför förbundskongressen. 
Föreningen saknade tyvärr ombud på Släktforskarförbundets digitala 
riksstämma, den inföll på samma dag som JLS utflykt till Brunflo.  
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Medlemskap: JLS är medlem i Sveriges Släktforskarförbund. 
 Vice ordförande Carina Strömberg är ledamot i förbundsstyrelsen. 
                    JLS är medlem i Föreningsarkivet i Jämtlands län och ordförande  
 Michael Häggmark har representerat föreningen som valberedare. 

Verksamhet 2021: 
Styrelsen har under året haft tio protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte och 
ett särskilt planeringsmöte inför Släktforskardagarna 2023. 
 

Medlemsmöten och årsmöte 2021 
1 februari ”Vad betyder Salsån och Joxåsen? Aktuell ortnamnsforskning i Jämtland”                        

med Josefin Devine. (Digitalt) 55 deltagare 
 
16 februari ”Svartvinter”                                                                                                                                            

med Johan Hemmingsson. (Digitalt) 23 deltagare 
 
9 mars Digitalt årsmöte med 39 medlemmar                                                                                                     

Föredrag: ”AE Melander och Östersund på 1850-talet” med Johan Wijnbladh. 
 
13 april ”Jämtlands historia under 1600-talet – ny forskning om den jämtländska 

identiteten” med Tord Theland. (Digitalt) 54 deltagare 
 
3 maj          ”Att tala från hjärtat och däri känna glädje: Konstnär Örjan Norling 1920 – 

2008” med Rolf Andersson och Kajsa Willemark. (Digitalt) 21 deltagare 
 
18 maj Trackuback släktforskningsprogram informerade Hjalmar Granberg och Per 

Filipsson om. 28 personer deltog. 
 
14 september ”Jag följer gammelmormor Lovisa och farmor Kristina i Jämtland drygt 100 

år bakåt i tiden” med Birgitta Eneroth. 29 deltagare. 
 
4 oktober Riksarkivet informerar om Riksarkivets framtid i Östersund                                                    

med Sara Gruth (Digitalt). 27 deltagare.   
 
19 oktober ”Krogkungen”                                                                                                                                         

med Kjell Andersson. 4 deltagare. 
 
8 november ”Stavre - en by i Jämtland”                                                                                                                 

med Mats Rolén. 21 deltagare. 
 
23 november Hur söker man i Jamtli bildarkiv?                                                                                                          

med Bengt Nordqvist. 18 deltagare. 
 
6 december Studiebesök på kommunarkivet i Östersund 
 9 deltagare. 
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16 december Julmöte                                                                                                                                                     
Föredrag: ”Lucia och andra traditioner i juletid”                                                                             
med Eva Tegnhed. 25 deltagare. 

 
Utflykt: 
4 september Heldagsutflykt till Brunflo 
 Besök i Brunflo kyrka och klocktornet, hembygdsgården i Lillgrytan, 

avrättningsplatsen och stenmuseet. Ciceroner var Michael Häggmark, Kurth 
Malmborg, Lena Magnusson och Lars-Göran Jönsson. 30 medlemmar deltog. 

 

Övriga aktiviteter: 
  

16 januari Släktforskningens dag arrangerades med 55 deltagare lördagen den 16 
januari och föreläsningar via Teams med tema ”Samhällets skuggsida i 
arkivens ljus” 

• Cellfängelset Östersund, Jim Hedlund 

• Föreningen Bure, ordförande Staffan Smeds 

• Information om Släktforskardagarna 2023 i Östersund 

• Linda Åkergren Studieförbundet Vuxenskolan medverkade med 
information.  

 
20–22 augusti Jämt-Trønderska historiedagarna som arrangerades i Hammarstrand med 

temat ”Människans samspel med naturen”: om skogen, flottningen och 
vattenkraften. Programmet fick flyttas pga Covid-19 från år 2020 till 2021. 
Fredagen startade med middag och två utflykter. Vi besökte Ragunda 
hembygdsgård i Pålgård där Per Bergvall och Eva Engström berättade om 
skogsbranden i Pålgård 2018 och om hembygdsgården. Per Bergvall, Anders 
Bergvall och Linda Fors underhöll oss med visor och berättelser. Vi besökte 
också Krångede museum och fick guidning där.  

   
  Dag 2 Föredrag av Folke Forvang ”Tidlig sagbruksproduksjon i Midt-Norge", 

Alf Daniel Moen "Tømmerfløting og fremgang for skogsbruket", arkeologen 
Anna Engman "Flottningen i Svaningsån" samt arkeologen Anders Hansson 
som guidade i Döda fallet. Pelle Bergvall guidade i Thailändska paviljongen. 
Besök i Ragunda gamla kyrka. På kvällen middag och underhållning av Bosse, 
Berit och Per Svenningsson. 

   
  Dag 3 Föredrag av Sven Olofsson "Ragunda versus Rödön - bland pionjärer i 

den jämtländska skogsindustrin 1790–1860", Torbjörn Skjerve "Nord-
Trøndelag elektrisitetsverk som samfunnsbygger", Helena Nynäs 
"Elektrisitetens spor i Nidelvvassdraget", Henrik von Klopp "IVF 100 år - om 
Indalsälvens reglering" och Åsa Össbo "Nya vatten, dunkla speglingar - 
industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i 
renskötselområdet 1910–1968". Nästa gång blir historiedagarna i Nord-
Trøndelag i augusti 2023. 
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11–12 sept Släktforskardagarna i Göteborg som pga Covid-19 arrangerades digitalt med 
temat ”Bygga broar”. Detta var första gången som arrangemanget var helt 
digitalt och det blev en intressant erfarenhet för oss att vara med och ha en 
monter där för att göra reklam för våra Släktforskardagar i Östersund år 
2023. Vår erfarenhet var att det var flest besökare, upp till ca 10 st, i vår 
monter under tiden då vi hade annonserat om föreläsningar. 

   
  Besökare hade möjlighet att, förutom besöka olika montrar, se och lyssna på 

intressanta föreläsningar under de båda dagarna. Föreläsningarna fanns 
tillgängliga att se hela dygnet och man kunde själv välja när man ville titta. 
Det fanns även möjlighet att se många föreläsningar i efterhand under två 
månader. Föredragen kom man åt genom att trycka på en länk som man fick 
via e-mail. Man kunde senare på kvällen i lugn och ro komplettera med de 
föreläsningar som man missat – med samma biljett. 

 
Planering för Släktforskardagarna (SFD) 25 – 27 augusti 2023 i Östersund 
Vi har informerat om förberedelserna i JLS-Nytt nr 3 och 4 under 2021. Där presenterades 
ett förslag till de olika arbetsgrupper som finns idag. Samordningsgruppen består tills vidare 
av Michael Häggmark som ordförande, Carina Strömberg som sekreterare och Örjan Löf som 
kassör. Det är dock av högsta vikt att vi får fram ett bra förslag på en projektledare för att 
samordna arbetsgrupperna inför Släktforskardagarna 2023. 
Styrelsen har haft ett digitalt möte med den arrangerande föreningen för 
släktforskardagarna i Skövde 2022. De skulle ha haft SFD 2020 men de blev inställda pga 
pandemin. De hade hunnit förbereda mycket till dagarna 2020 men ändå är det mycket nu 
som de fick börja om med. Vi fick många bra tips från Skövde och en del saker som vi bör 
tänka litet extra på. 
Vi befarade ett tag att Folkets Hus, som är den lokal som vi hade tänkt på från början, kunde 
bli för liten, men efter platsbesöket den 20 oktober så känner vi åter att det är den bästa 
lokalen, så därför har vi nu bokat den. Andra lokaler som har diskuterats var exempelvis 
Frösö arena och Mittuniversitetet. Det krävs stora ytor för ca femtio utställare samt en stor 
sal och två mindre salar för föreläsningarna. Det går tre föreläsningar parallellt under lördag 
och söndag. Sedan så bör det finnas restaurang i lokalen åtminstone för utställarna. 
Vi planerar att boka möten med de som arrangerade SFD i Borås 2019 och Göteborg 2021 
för att få ta del av deras erfarenheter. 
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De arbetsgrupper som vi startat: 

• Till ledamöter i ekonomigruppen har från styrelsen utsetts Michael 
Häggmark, Åke Wagén och Örjan Löf. De diskussioner som hållits där leder oss till att 
ha en separat projektredovisning med egna kontonummer inom JLS-föreningens 
ordinarie ekonomi och att vi kan nyttja de befintliga bankkonton,  
Bankgiro, Plusgiro och Swish som föreningen har. 

• Marknadsföringsgrupp har bildats med ledamöterna från styrelsen: Bo 
Svartholm, Michael Häggmark och Åke Wagén. Inom gruppen har diskussioner förts 
om att ta fram en mindre reklambroschyr i A5-format som kan delas ut till 
exempelvis utställare för mat & fikagruppen. Förbundet och Studieförbundet 
Vuxenskolan har vissa möjligheter att bistå med hemsidestillverkning och system för 
bokning och fakturering i liknande stil som de tidigare SFD. Diskussion har inletts om 
sponsring med Arkiv Digital för att få fram ett trepartsavtal med 
Släktforskarförbundet. 

• Föreläsargruppen består av Carina Strömberg, Kerstin Ellert och Monica 
Eurenius och har haft ett antal möten och kommit så långt att vi nu ska börja 
kontakta de föredragshållare som vi har som förslag. Det går alltid bra att kontakta 
någon av oss och komma med ytterligare förslag på föredragshållare. 

• Viveca Asproth från styrelsen har anmält sig att vara med i 
utställningsgruppen. Här behöver vi flera medlemmar. 

• Mat & fikagruppen består av Lena Halvarsson och Kerstin Grahn från 
styrelsen. 

• Volontärgruppen saknar i dagsläget ledamöter. Skövde räknar med att de 
behöver 90 volontärer. 

• Utomhusgruppen har ännu inga ledamöter. 

• Invigning och stämma saknar ledamöter. 

• Utflykter är det ännu inte bestämt om det ska erbjudas i anslutning till 
arrangemanget. Våra tankar är än så länge att se om vi kan få hjälp med det från 
några närliggande Hembygdsföreningar. Under Heimbygdas höstmöte väckte 
ordförande Michael Häggmark frågan och det kom spontant bifall från flera 
Hembygdsföreningar som gärna ställer upp.  

Som ni ser måste det tillsättas fler personer i alla arbetsgrupper. Även om det i vissa grupper 
är tillsatta personer från styrelsen så behövs det flera som kan hjälpa till. 
Är Du intresserad av att delta i någon grupp så ta kontakt med styrelsen! 
Vi planerar att boka en monter till SFD 2022 då vi kommer att göra reklam för våra SFD och 
samtidigt så kan vi få ta del av hur det går på plats i Skövde. 
I varje JLS-Nytt kommer vi att informera om vad som pågår i de olika arbetsgrupperna och 
även på Facebook. Det kan också hända att vi behöver tillsätta någon ny arbetsgrupp eller 
att ansvarsområdet i någon arbetsgrupp kommer att förändras. 
Tillsammans ska vi klara det här! 
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Forskningshjälp 
Medlemmar från föreningen har under början av våren 2020 varit på Riksarkivet tisdagar 
klockan 13.00 – 18.00 för att hjälpa intresserade att börja med personforskning eller  
att komma vidare med sin påbörjade forskning. Tills vidare har detta under 2021 fått ställas 
in pga restriktioner under pandemin, men vi hoppas att kunna börja om igen under 2022. 
 
DNA-projekt hos FTDNA: ”Jämtland Härjedalen”:  
De som tagit någon form av DNA test hos FTDNA har inbjudits att gratis gå med 
i ett regionalt DNA-projekt som totalt har 403 medlemmar. 
  

 2021 2020 2019 

Totalt antal 403 333 283 

BIG-Y 147 115 102 

Y-DNA 240 210 178 

mtDNA 197 166 136 

FF 333 274 228 
 

Marknadsföring och medlemsrekrytering: 
Informationsblad om föreningen har funnits på Östersunds bibliotek, Riksarkivet  
i Östersund och Jamtlis reception. 
 

Medlemstidningen:  
JLS-Nytt har utkommit med fyra nummer under året. 
Möjlighet finns att få JLS-Nytt i digital form och/eller som papperstidning. 
 
Medlemsantalet 31 december 2021:  
260 (257) varav 23 (25) familjemedlemmar och 2 (2) hedersmedlemmar.  
Av de 260 (257) medlemmarna är 151 (143) kvinnor och 109 (114) män. 61 (53) personer bor 
utanför länet. 
Föreningen fick under året 26 (23) nya medlemmar, därav 1 (1) familjemedlem.  
23 (31) medlemmar har avsagt sig medlemskap, avlidit eller inte betalat medlemsavgiften. 
 
Facebookgrupp: 
I skrivande stund är det 1564 (2020: 1283, 2019: 835) medlemmar i JLS Facebookgrupp som 
är en viktig utåtriktad verksamhet inom sociala medier. 
 
Ekonomi: 
Se bifogad ekonomisk redovisning. 
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Slutord 
Vår förening kan återigen summera ett mycket händelserikt år som trots Covid-19 haft 
massor av medlemsaktiviteter och öppna aktiviteter, medlemsvärvning samt samverkan 
med flera andra föreningar och organisationer. Våra insatser med släktforskningshjälp på 
tisdagar har tidigare blivit mycket uppskattat av besökare, Riksarkivet och Föreningsarkivet. 
Tyvärr fick vi pga pandemin under året avbryta släktforskningshjälpen, men vi hoppas att vi 
under våren 2022 ska kunna återuppta detta igen. 
Vårt utbud av aktiviteter har tillsammans med arkivens och andra gruppers kulturprogram 
visat att Östersund är en kulturstad med många intressanta aktiviteter för lokalhistoriker och 
släktforskare.  
Samverkan med DIS Mitt har fortsatt med att de bjudit in oss till digitala DNA träffar kvällstid 
under året och vi har gått över från fysiska DNA träffar under dagtid till digitala. 
DIS Mitt har även medverkat vid Släktforskningens dag. 
Vår Facebookgrupp blir allt mer aktiv och vi har nu betydligt fler följare än 
föreningsmedlemmar! Vi får gemensamt se hur vi kan prova rekrytera in dessa som 
föreningsmedlemmar, även de som bor en bit utanför Jämtland.  
 
Vi vill passa på att tacka alla som gjort det möjligt med all vår livaktiga och utåtriktade 
verksamhet, och blickar nu fram mot ett år då vi hoppas att föreningen åter kan ha fysiska 
möten igen i Riksarkivets lokaler! 
 

Östersund i februari 2022 
 

 

 

Michael Häggmark Carina Strömberg Kerstin Grahn 

Ordförande               Vice ordförande                   Sekreterare  
                              
 
Örjan Löf               Lena Halvarsson                   Bo Svartholm 
Kassör  Ledamot  Ledamot 
 
 

 

Åke Wagén  Monica Eurenius Gun-Britt Jernberg 
Ledamot  Ledamot  Ledamot 
 

 

 

Sonja Olausson Hestner Viveca Asproth 
Ledamot  Ledamot  
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021 

BALANSRÄKNING  

Tillgångar 

2020 2021 

Plusgiro 46  840 96 303 

Sparkonto 57  233 57 233 

SUMMA 104 073 

 

  073 073 

 

153 536 

Skulder och eget kapital 
        

Eget kapital vid årets början 82 220 102 023 

Årets resultat 19 803 
 

803 18 263 

Leverantörsskulder  0 10 900 

 

 

Förutbetalda medlemsavgifter 2 050 22 350 

 

 

Eget kapital vid årets slut 102 023 153 536 

Övriga kortfristiga skulder 2 050  0 

SUMMA 104 073 153 536 

RESULTATRÄKNING 
        

Intäkter         

Kaffeförsäljning 2 743  600 

Lotterier   780  930 

Medlemsavgifter 47 250 47 600 

Bidrag Region och kommun 13 120 11 870 

Bidrag Sveriges Släktforskarförbund        0 2 529 

Försäljning böcker mm 2 985 7 589 

Övriga intäkter 3 245  400 

SUMMA 70 123 71 518 

Kostnader 
        

Lokalkostnader       0 1 000 

Tryckkostnader tidningen 15 610 15 084 

Portokostnader 6 633 2 271 

Förbundsavgift 5 300 6 168 

Plusgiroavgift 1 111 1 362 

Kontorskostnader 5 664  796 

Inköp av litteratur  0 12 890 

Förbundsstämma mm  0 2 200 

Avgift Föreningsarkivet   450   450 

Årsmöte mm 1 900  0 

Medlemsmöten 6 691 4 640 

Utflykter och Jämt-Trønderska historiedagarna        0 2 000 

Övriga kostnader 3 437 4 395 

SUMMA 50 320 53 255 

RÖRELSERESULTAT 19 803 18 263 

 

Vår revisionsberättelse avseende denna redovisning har lämnats 2022-03-23   Gunilla Hjelmquist   Uno Essvall 
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FÖRSLAG TILL BUDGET VERKSAMHETSÅRET 2022 

 
INTÄKTER      
 
Kaffeförsäljning        700 
Lotteri         900 
Medlemsavgifter   47 000 
Bidrag från Region JH och Ösd kommun 11 500 
Övriga intäkter     5 400 
Bidrag från Släktforskarförbundet   2 500 
Försäljning av böcker mm    7 000 
 
SUMMA KRONOR    75 000 
 

 

KOSTNADER 
 
Lokalhyra       6 000 
Tryckning av JLS-Nytt     16 000 
Medlemsavgift till förbundet     6 200 
Årsmöte       1 000 
Föreningsarkivet         500 
Portokostnader      6 700 
Nordea Plusgiroavgifter     1 600 
Medlemsmöten                          9 000 
Kontorskostnader      4 000 
Litteratur mm      2 500 
Jämt-Trønderska historiedagarna     2 000 
Förbundsstämma, SFD2022 mm   40 000 
Utflykter       3 000 
Övriga kostnader      4 500 
 
SUMMA KRONOR   103 000 
 

UNDERSKOTT pga Sfd2022    28 000  
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 JLS Verksamhetsplan 2022 
 
Representation:  

JLS representerar i Kulturföreningar i samverkan (KFIS).  
JLS representerar i Jämt-Trønderska historiedagarna. 
Utse ombud till Släktforskarförbundets riksstämma och samrådskonferens. 

 
Medlemskap: 
JLS är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.  
JLS är medlem i Föreningsarkivet i Jämtlands län 
 

Verksamhet 2022: 
Vi hoppas att medlemmar från föreningen kommer att kunna vara på Riksarkivet Östersund 
tisdagar klockan 13.00 - 18.00 för att hjälpa intresserade att komma igång med 
personforskning eller att komma vidare med sin påbörjade forskning. 
 

Årsmöte:  
Årsmötet hålls senast före april månads utgång. 
 

Medlemsmöten: 
2 per månad under januari-maj och september-november samt julavslutning i december. 
 

Utflykter: 
En under våren och en under hösten. 

 
Medlemsträffar i släktforskning med DNA: 
Minst en träff per månad under april-maj och september-december  
 

DNA projekt Jämtland Härjedalen:  
De som tagit någon form av DNA test hos FTDNA kommer inbjudas att  
gratis gå med i regionala DNA projektet hos FTDNA. 
https://www.familytreedna.com/groups/jamtland-harjedalen/about   
  

about:blank
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Övriga aktiviteter: 
januari Släktforskningens dag, som arrangeras digitalt tillsammans med Riksarkivet i 

Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län, föredrag med tema enligt 
Släktforskarförbundet.  

  
november Arkivens dag på Riksarkivet i Östersund 
  JLS kommer hjälpa besökare att hitta i arkivets datorer. 
 
 

Marknadsföring och medlemsrekrytering: 
Informationsblad om föreningen kommer bl a finnas på Östersunds bibliotek,  
Riksarkivet Östersund och Jamtlis reception. 
 

Medlemstidningen:  
JLS-Nytt planeras utkomma med fyra nummer under året.  
Möjlighet finns att få JLS-Nytt både digitalt och i pappersformat. 
 

Facebookgrupp: 
I skrivande stund är det 1 644 (2020: 1283, 2019: 835) medlemmar i JLS Facebookgrupp som 
är en viktig utåtriktad verksamhet inom sociala medier, där vi hoppas kunna rekrytera nya 
medlemmar både inom och utanför Jämtlands län. 


