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Västra Mälardalens Släktforskare
VMS
Verksamhetsplan för 2022
Syftet med detta dokument är att beskriva föreningen Västra Mälardalens
Släktforskares (VMS) planerade verksamhet i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) under år 2022

Västra Mälardalens Släktforskare, VMS
Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001. Föreningen har som mål
att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping,
Arboga, Kungsör och Kolsva. Med historieforskning avser vi historien kring våra förfäder och
den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.
Föreningen hade vid årets ingång 410 medlemmar.

Föreningens verksamhet 2022
Pandemin Covid-19 fortsätter och nya mutationer kan komma att påverka vår planerade
verksamhet. Vi planerar för fysiska möten men måste vara beredda på begränsningar och
har då möjlighet att istället genomföra viss verksamhet på distans – ett sätt som vi provat
under 2021 och som fungerar bra. Vid alla våra aktiviteter kommer vi att följa
Folkhälsomyndighetens råd och bestämmelser.
Med dessa förutsättningar planerar VMS att genomföra följande aktiviteter som annonseras
via våra befintliga kanaler; webbsidan, Facebook, AnSpråket och nyhetsbrev.
•
•

Föreningsmöten genomförs 2–3 gånger på våren och lika många på hösten. Mötena
genomförs som kombinerade fysiska möten och möten på distans.
Släktforskningens dag genomförs i januari varje år som en rikstäckande
släktforskaraktivitet. VMS ambition är att delta med föreningsmöten på respektive
ort.
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Arkivens dag genomförs på hösten också den som en rikstäckande aktivitet. VMS
deltar med att visa vårt eget bildarkiv eller i samverkan med arkiv i vårt närområde.
Studiecirklar inom många av släktforskningens olika discipliner.
VMS folkbildningsverksamhet sker i samverkan med SV. Utbudet av studiecirklar
anpassas löpande till efterfrågan, bestäms terminsvis och startas löpande så snart det
finns tillräckligt många deltagare. De för föreningen viktiga nybörjar- och
fortsättningscirklar i släktforskning kommer att erbjudas från början av året.
Tematräffar genomförs i cirkelform med ett möte per område och månad under våroch höstterminerna. Avsikten är att deltagarna ska hjälpa och inspirera varandra.
”Släktskrivarträffar”, ”DNA-frågor”, ”Programmet Min släkt”, ”Inventering av
soldattorp” och ”Gårdforskningsträffar” är exempel på träffar som kan vara aktuella.
Fler områden tillkommer om intresse finns bland medlemmarna.

•

Släktforskning genom DNA-analys. VMS kan erbjuda kit för ”topsning” inklusive
hjälp med själva ”topsningen” och utbildning för tolkning av resultat.

•

Släktforskning för barn och ungdomar. Under skolornas höstlov planeras öppet för
ungdomar i släktforskarlokalen i Köping för att informera och demonstrera
hjälpmedel för släktforskning.

•

Släktforskarhjälp – personlig ”mentor”. VMS erbjuder släktforskarhjälp till alla. Våra
funktionärer kan hjälpa till via e-post, Facebookgruppen, telefon, Zoom, FaceTime
etc.
Utflykter främst under maj/augusti då intressanta utflyktsmål i eller i anslutning till
vårt verksamhetsområde genomförs.
Försäljning av släktforskningslitteratur och hjälpmedel med rabatter för
medlemmar.
Medlemsöppet i föreningslokalen tisdag, onsdag och torsdag 13:00 - 18:00.
I lokalen finns flera släktforskardatorer och en släktforskarvärd som ser till att allt
fungerar.
Projektet ”Forsberg 6 x 6” fortsätter med skanning av fotonegativ.
Utbildning av VMS ledare och funktionärer genomförs löpande efter behov i
samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
Medlemsvärvning. VMS ska aktivt söka samarbete med hembygds-, bygde- och
pensionärsföreningar etc. för samverkan och för att ge information om VMS.
Medlemsvärvning ska genomföras i alla våra aktiviteter.

•
•
•

•
•
•
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VMS Föreningslokal
VMS föreningslokal finns i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) lokaler med ingång från
Trädgårdsgatan 14 A i Köping. VMS hyr lokalen av SV.
Förutom föreningslokalen har VMS även tillgång till studieförbundets övriga lokaler som då
måste bokas.
Föreningslokalen kan användas för styrelsemöten, föreningsmöten, studiecirklar,
medlemsöppet-verksamheten och för arbetet med skanning av fotografier.
Vad som händer i lokalen framgår av Kalendern på VMS webbsida https://vmsf.se/ och på
Facebook https://www.facebook.com/vmsforskare/
VMS släktforskarresurser
I släktforskarlokalen finns tre datorer fullmatade med släktforskningshjälpmedel. På VMS
webbsida https://vmsf.se/ finns en utförligare förteckning över vad som finns i datorerna.
Datorerna är anslutna till skrivare där utskrifter görs till självkostnadspris. Även egna
medtagna datorer kan anslutas till VMS lokala WiFi-nät.
För projektet ”Forsberg 6 x 6” används tre negativ-skannrar. Det finns även en A4-skanner
som användes i ”Glasplåtsprojektet”. Utrustningen får även användas för alla typer av
skanning av personer som fått utbildning på utrustningen.
Tidskrifter och Litteratur
I VMS föreningslokal finns tidskrifter, böcker och annan litteratur som levererats från andra
släktforskarföreningar eller skänkts till föreningen. Medlemmar kan låna hem merparten av
föreningens skrifter.

Arbetskommittéer/Stödresurser
VMS har ett antal arbetskommittéer som ska stödja styrelsen i dess verksamhet:
•

Utbildningssamordnaren ska stödja cirkelledare och cirkeldeltagare så att cirklar,
tema-träffar mm kommer igång och genomförs på ett strukturerat sätt i samverkan
med Studieförbundet Vuxenskolan.

•

IT-kommittén ska arbeta med VMS interna IT-struktur för arkivering av VMS egna
dokument, inskannade glasplåtar och fotonegativ samt föreningens datorer med
tillhörande program.

•

Redaktionskommittén ansvarar för framtagning av vår medlemstidning AnSpråket
samt vår föreningsfolder.

•

Programkommittén ansvarar för att föreslå och boka in föreläsare till föreningsmöten samt anordna utflykter.

•

I vårt ekonomistöd kommer fakturering av medlemsavgifterna att förändras. Från
Visma eEkonomi kommer fakturorna med medlemsavgifterna att skickas i form av en
PDF-fil som bifogas i ett mejl till de medlemmar som har e-postadresser. Om epostadress saknas, skickar Visma en pappersfaktura per brev. Eventuella
betalningspåminnelser skickas på samma sätt.
På fakturorna kommer det att finnas ett OCR-nummer och det numret ska anges vid
betalningen. Vi kommer att få en fil från Sparbanken Västra Mälardalen med alla
inbetalningar och den filen går direkt in i bokföringen i Visma eEkonomi.
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Informationskanaler
VMS använder flera kanaler för spridning av information om sin verksamhet:
•

Webbsidan https://vmsf.se/ är huvudkanalen för VMS informationsspridning. Den
omfattande webbsidan innehåller bland annat evenemangskalender,
utbildningskalender, anmälningar till studiecirklar, länkar för släktforskning,
reportage och kontaktuppgifter. Webbsidan uppdateras kontinuerligt.

•

Facebook – en allmän Facebook-sida Västra Mälardalens Släktforskare som speglar
webbsidan samt gruppen Vi som forskar i Västra Mälardalen, i huvudsak för
släktforskningsfrågor.

•

Instagramkontot ”Släktforskarglimtar från Köping” som varit vilade sedan 2013,
kommer att uppdateras under året.

•

Twitter ”VMS Köping”

•

VMS medlemstidning AnSpråket ges ut två gånger per år och innehåller information
om VMS verksamheter, program för kommande termin samt artiklar i form av
släktkrönikor och släktforskningstips mm.

•

En föreningsfolder som utarbetas två gånger per år och används som
informationsmaterial för allmänheten öppna aktiviteter.

•

Nyhetsbrev per E-post med information om kommande aktiviteter.

•

För allmänheten öppna aktiviteter annonseras i respektive kommuns
evenemangskalender.

