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Styrelsen 
Styrelse har under året varit: 
Kerstin Hjortsberg, ordförande 
Hans Engqvist, vice ordförande samt sekreterare 
Mari-Anne Bergström, kassör  
Mattias Denkert, redaktör + medlemsregistrator 
Marie-Louise Holm, värdansvarig 
Görgen Bodén, data- och teknikansvarig 
Jan-Olof Stämberg, ledamot 
Eva Larsson, ledamot 
Anders Holmbom, ledamot 

Protokoll 
Styrelsen har under 2022 haft 10 protokollförda sammanträden (inklusive konstituerande möte) 

Medlemmar 
Medlemsantalet 2022-12-31 var 209 en ökning med 6 medlemmar sedan förra årsskiftet. 

Forskarlokalen på Grönborgsgatan 3 
Pandemin har även under 2023 varit märkbar för föreningen men sakta men säkert har den tappat 
sitt grepp. I början av året var det få som kom till de dagar då det var öppet i forskarlokalen men 
besöksantalet har succesivt ökat under året. Detta beror bl.a. på att styrelsen lagt mer energi på att 
synas ute på olika plattformar. 

Under våren var det onsdagsöppet i forskarlokalen på Grönborgsgatan 3 mellan klockan 18–21 samt 
torsdagsöppet, jämna veckor, mellan klockan 12–16.  
Inför hösten tog styrelsen ett beslut om att slopa torsdagarna och i ställer utöka öppettiden till 
klockan 13–21 på onsdagarna. Detta bl.a. för att underlätta för medlemmarna att veta när lokalen 
hade öppen för forskning. Nu gäller onsdag = släktforskardag. Startdatumet för detta blev 31 augusti. 
Under dagarna har det varit två värdar utsedda som sinsemellan kommit överens om vilka tider man 
vill ha. 
Förändringen har först i slutet av året gett resultat och fler och fler kommer tidigare på 
eftermiddagen. En icke vetenskaplig utredning visar att besökarna upplever förändringen positiv.  

Lite statistik: 
2020 hade forskarsalen 226 besökare vilket gav ett snitt på 6,2 personer/gång 
2021 sjönk antalet till 146 och snittet blev 5,8 personer/gång 
2022 har det varit 502 besök vilket ger ett snitt på 7,1 personer/gång 

Om man koncentrerar sig på när vi har öppet för egen forskning (onsdagar+torsdagar) ser siffrorna ut 
så här: 20200101-20230731 (när vi hade öppet onsdagar 18-21 och torsdagar 12-16) blev snittsiffran 
för besökare 4,6. 20200831 började vi med onsdagsöppet klockan 13-21 och det resulterade en 
ökning av besökare och snittet blev 8,8 personer per besök. En klar ökning således så styrelsens 
beslut att ändra tiderna verkar ha slagit väl ut. 

I lokalen har också plastfilm satts på fönstren för att ge ett bättre ljus. Vissa omändringar har också 
gjorts för att få plats med fler datorer i forskarlokalen (två har flyttats från biblioteket och fikadelen). 



Styrelsen har pratat med bostadsrättsföreningen om möjligheten att göra lokalen mer tillgänglig för 
funktionshindrade. Men detta har visat sig dyrt och svårt att få bidrag för. Bland det styrelsen tog 
upp var någon typ av ramp vid ingången, alternativt hiss samt en ombyggnad av toaletten. Eventuellt 
kan en utbyggnad av toaletten komma ifråga men en ramp e.dyl. är svårare. Styrelsen fortsätter dock 
att jobba vidare med denna viktiga fråga och hittas ingen lösning på detta i den befintliga lokalen 
måste kanske en ny lokal sökas. Ett sådant försök har gjorts under året men fick skrinläggas då 
hyreskostnaden för den nya lokalen skulle blivit nästan dubbelt så stora.  

Kurser 
Kurser, såväl nybörjar- som påbyggnadskurser har under året genomförts i samarbete med ABF.  
Lärare för nybörjarkurserna har varit Lennart Lindqvist och Mari-Anne Bergström och för 
påbyggnadskurserna Kerstin Hjortsberg och Mari-Anne Bergström. 
Antalet nybörjarkurser har varit 3 stycken 
Antalet påbyggnadskurser har varit 1 stycken 
Det totala antalet kursdeltagare under året är 32. 
Kurserna har kunnat bedrivas i lokalen på Grönborgsgatan. 

Aktiviteter 

15 januari. Släktforskningens dag tillsammans med Medelpadsarkiv på Kulturmagasinet. 
 
26 mars. I samband med årsmötet, visade Mattias Denkert och Hans Engqvist vad man kunde hitta 
på nätet om historiska kartor (lantmäteriet) och lagfartshandlingar (riksarkivet). 

15 oktober deltog MGF i Stenstadsdagarna och hade stånd på torget som drog till sig en jämn ström 
av besökare. Det visade sig senare att det även resulterade i ett antal nya medlemmar och nya 
besökare på Grönborgsgatan 3. Ett bra tillfälle för föreningen att visa upp sig. 

 

24 september höll MGFs före detta ordförande Karl-Ingvar Ångström ett föredrag om hur man kan 
använda kartan i sin släktforskning. Karl-Ingvar överlämnar också vid detta tillfälle sin 
Medelpadsforskning till MGF. Styrelsen har ännu inte kommit på hur vi bäst ska förvalta denna källa 
så att den på bästa sätt kan komma medlemmarna och andra till del. 



 

22 oktober var det tänkt att f.d. ordförande Robert Hammarstedt skulle hålla ett föredrag om 
bildhantering men tyvärr fick detta ställas in p.g.a. sjukdom. Robert skulle vid detta tillfälle också få 
sitt diplom som bevis på hedersmedlem i föreningen. Förhoppningsvis kan föreläsningen komma vid 
en senare tidpunkt och Robert fick vid ett senare tillfälle fått sitt diplom. 

12 november inföll Arkivens Dag och traditionsenligt så firade MGF denna dag tillsammans med 
Medelpadsarkiv på Kulturmagasinet. Föreningen visade som vanligt besökarna släktforskning vilket 
resulterade i några nya medlemmar. Tyvärr sammanföll dagen åter med Lyslördag som väl kanske 
drog ner besöksantalet något. 

3 december höll Alf Ulfhjelm ett intressant föredrag om kamerans och fotografins utveckling. Dock 
var deltagarantalet inte så stort varför vi eventuellt kan återkomma med detta föredrag så fler får 
tillfälle att lära. 

 

I övrigt har styrelsen under året försökt lyfta och visa upp föreningen för att locka fler medlemmar. Vi 
har försökt synliggöra oss på bland annat Facebook - ”På gång i Sundsvall” och ” Du vet att du är från 
Sundsvall om…”. Man har mer aktivt pratat med olika aktörer, bl.a. SUS och PRO, för att den vägen få 
ut information om det roliga med släktforskning och vad vi som förening kan erbjuda. Detta arbete 
kommer att intensifieras.  

Styrelsen har beslutat att upphöra med TEMA-lördagar fr.o.m. 2023 och i stället ha TEMA-aftnar sista 
onsdagen i månaden (då vi ju också har onsdagsöppet) med föredrag som startar klockan 18.00. 



Styrelsens förhoppning är att detta ska underlätta för medlemmarna att delta och inte behöva 
använda helgen för dessa arrangemang. 

Aktiviteterna under 2022 har tyvärr inte kommit upp till samma nivå som före pandemin men 
styrelsen har flera funderingar på vad man skulle vilja genomföra. Mycket hänger också på att 
medlemmarna ger signaler till styrelsen om vad man skulle vilja göra och höra. 

Information till medlemmarna. 
MGF-nytt har ju upphört och ersatts med ett digitalt alternativ. Av olika anledningar har inte detta 
distribuerats med samma kontinuitet som MGF-Nytt (4 ggr/år) och det har gnisslats i medlemsleden 
vilket styrelsen tagit till sig. Nu kan inte MGF-Nytt återuppstå p.g.a. kostnadsskäl (såväl tryck- som 
portokostnader övergår föreningens möjligheter) men förhoppningsvis kommer medlemmarna få 
fler men korta information om aktiviteter och nyheter via mejl i framtiden.  

Hemsidan (midalva.com) är också styrelsens länk ut till medlemmarna och förhoppningsvis är att de 
flesta kolla in här för information om det senaste som händer. 
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