
 

 

 

 
Verksamhetsplan för Nyköping - Oxelösunds Släktforskarförening 2016 
 

 Arrangera medlemsmöten i form av föredrag, utflykter, kurser och studiebesök 

 Mini-föredrag alt. utbildningar i föreningslokalen 

 Släktforskningens dag 19 mars kl 11-15 på Å-Huset samt ett Öppet Hus hösten 2016 

 Släktforskning på biblioteken i Oxelösund och i Nyköping 

 Delta i projektet ”Sveriges dödbok 1860-1900” som planeras utges 2017/2018 

 Nybörjarkurser i släktforskning i vår lokal 

 Fortsatt öppethållande av föreningslokalen måndag-onsdag, eftermiddagar. 

 Forskningshjälpen AnAkuten håller öppet en måndagskväll i månaden. Det blir också några till-
fällen att släktforska antingen lördag eller söndag i lokalen 

 

 Våra medarbetare i lokalen scannar medlemmarnas äldre porträttfoton och registrerar dessa fo-
tografier i databasen Porträttfynd. Samma arbete görs även med gravstenar som registreras i da-
tabasen Gravstensinventeringen. Läs gärna mera om detta på vår hemsida. Välkommen att bidra 
med dina fotografier.  

 

 Föreningen erbjuder medlemmarna vissa inköp av blanketter och antavlor samt något övrigt 
material. Nycopia-materialet på USB finns naturligtvis till försäljning för medlemspris. 
 

 Medlemstidningen AnKnytningen planeras utkomma med 4 nr under året. Vi planerar att utveckla 
tidningen vad gäller layout och delvis innehållet. AnKnytningen når alla medlemmar och är före-
ningens viktigaste kommunikation med medlemmarna. 

 

 Vi planerar för en ny föreningsbroschyr. En arbetsgrupp kommer att tillsättas efter årsmötet. 
 

 Vi byter ut de sista tre gamla datorerna mot nya samt uppgraderar till Windows 10 på samtliga 
datorer. Alla datorer i lokalen kommer att ha ArkivDigital, några Riksarkivet SVAR, en Ancestry 
World Delux, en EmiWeb och en smeddatabasen. Dessutom finns i datorerna många andra pro-
gramvaror. I lokalen finns wifi för att koppla upp sig med egen dator. 

 

 Vår hemsida och Facebooksidan kommer att uppdateras löpande med information. Information 
och påminnelser om aktiviteter skickas med mejl till de medlemmar som lämnat sin mejladress.  

 

 Vår förening har fått inbjudan av landstinget att delta i en referensgrupp med inriktning på arkiv 
runt den sörmländska kulturplanen. Vi har tackat ja till deltagande. 

 

 Föreningen kommer prel. att delta i ett kommunprojekt ”Hållets gruvor”, där vår del kommer att 
bestå av tolkning av äldre dokument. Flera föreningar deltar i detta projekt. 

 

 Föreningen planerar att delta i de konferenser/utbildningar som Sveriges Släktforskarförbund ar-
rangerar. I mars anordnas t ex en samrådskonferens i Stockholm.  

 

 Vi fortsätter det goda samarbetet med Sveriges Släktforskarförbund, Sörmlands museum, NK-
villans vänner, Kulturhuset Slottsvakten, biblioteken, hembygdsföreningar, de övriga släktforskar-
föreningarna i Sörmland samt i förekommande fall med övriga intressenter. 
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