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Västra Mälardalens Släktforskare
VMS
Verksamhetsplan för 2020
Syftet med detta dokument är att beskriva föreningen Västra Mälardalens
Släktforskares (VMS) verksamhet i samverkan med studieförbundet under år
2020

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 438 medlemmar.

Föreningens verksamhet 2020
Föreningen har under februari blivit uppsagda från vår nuvarande föreningslokal i
IOGT/NTO-huset och flyttar till en ny föreningslokal hos Studieförbundet Vuxenskolan (SV).
Samtidigt byter vi studieförbund från NBV till SV. Förändringen innebär bl a att vi måste
planera om aktiviteter, omarbeta nuvarande rutiner för t. ex lokalbokningar, utbildningar
och uppdatera våra informationskanaler.
VMS planerar att genomföra följande aktiviteter:
•

Föreningsmöten för medlemmar med inbjudna föreläsare, studiebesök eller andra
aktiviteter. Föreningsmöten hålls månadsvis under vår och höst.
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Släktforskningens dag genomförs sista lördagen i januari varje år som en
rikstäckande släktforskaraktivitet. VMS deltar med aktiviteter på samtliga
huvudorter.
Arkivens dag genomförs på hösten också den som en rikstäckande aktivitet där VMS
deltar.
Medlemsutflykter främst under maj/augusti då intressanta utflyktsmål i eller i
anslutning till vårt verksamhetsområde genomförs.
Försäljning av släktforskningslitteratur och hjälpmedel på digitala medier med
rabatter för medlemmar.
Introduktion till släktforskning/Öppet hus genomförs månadsvis med ett uppehåll
under sommaren i släktforskarlokalen i Köping och på biblioteken i Arboga och
Kungsör samt i Brukskyrkans samlingssal i Kolsva. Målet är att fånga upp personer
som vill börja släktforska men också att hjälpa nybörjare och medlemmar att lösa
problem och delge kunskaper inom valda områden/tema.
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. Besökare kan få hjälp av släktforskarvärden med problem de stött på i
kyrkans bokföring under i sin släktforskning.

•

Släktforskning genom DNA-analys. VMS erbjuder 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. Även deltagande vid Svenska kyrkans aktivitet ”Harry
Potter” i Köping planeras.

•

Studiecirklar inom många av släktforskningens olika discipliner. VMS
folkbildningsverksamhet sker i samverkan med studieförbundet. Föreningens
grundutbud av studiecirklar fördelar sig på orterna Köping, Arboga, Kungsör och
Kolsva med utgångspunkt från vad som passar deltagarna bäst. Utbudet av
studiecirklar anpassas löpande till efterfrågan, bestäms terminsvis och startas
löpande så snart det finns tillräckligt många deltagare.
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” pågår 2020. Fler områden tillkommer om
intresse finns bland medlemmarna.
”Glasplåtsprojekt” håller på att avslutas med digitalisering av ett antal glasplåtar
med porträtt som Kungsörs hembygdsförening haft i sitt arkiv. Det finns intresse
bland deltagarna att fortsätta med nästa projekt, digitalisering av arkiv med tusentals
negativ i formatet 6 x 6 cm som överlåtits från Forsbergs foto till VMS. Då arkivet
innehåller bilder på personer som fortfarande lever måste hänsyn tas till GDPR vilket
innebär att vi måste lagra bilderna på egen datamedia. Köpings kommun stödjer
projektet med utrustning.

•

•
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Utbildning av VMS ledare och funktionärer genomförs löpande efter behov i
samverkan med studieförbundet. Under hösten 2020 planeras en utbildning på
Släktforskarförbundets uppdaterade handbok för soldatforskning om möjligt med
hjälp av författaren själv.
Medlemsvärvning. VMS ska aktivt söka samarbete med hembygds-, bygde- och
pensionärsföreningar etc inom det fysiska verksamhetsområdet för samverkan och
information om VMS. Medlemsvärvning ska genomföras i alla aktiviteter som vänder
sig till icke medlemmar.

VMS Föreningslokal
VMS föreningslokal finns nu i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Trädgårdsgatan 1 i
Köping.

Föreningslokalen används för föreningsmöten, öppet hus-, studiecirkel- och medlemsöppetverksamheten samt för arbetet med skanning av fotografier.
Vad som händer i lokalen framgår av Kalendern på VMS hemsida https://vmsf.se/.
VMS släktforskarresurser
I släktforskarlokalen finns tre datorer fullmatade med släktforskningshjälpmedel. På VMS
hemsidan https://vmsf.se/ finns en utförligare förteckning över vad som finns i datorerna.
Datorerna är anslutna till skrivare där utskrifter görs till självkostnadspris. Datorerna kan
även anslutas till en väggfast storbilds-TV som är praktisk att använda vid studiecirklar och
föreningsmöten. Även egna medtagna datorer kan anslutas såväl till VMS lokala wifi-nät och
som till storbilds-TV.
För glasplåtsprojektet används en dator med ansluten A4-skanner 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:
•

Marknadskommittén ska planera marknadsföringen av föreningens aktiviteter till
föreningens medlemmar och externt för värvning av nya medlemmar. I uppgiften
ingår att boka in föreläsare till föreningens medlemsmöten samt vid behov
koordinera informationsflödet i föreningens tillgängliga medier.

•

IT-kommittén ska arbeta med VMS interna IT-struktur för arkivering av VMS egna
dokument samt inskannade glasplåtar och fotonegativen.

•

Utbildningssamordnaren ska stödja cirkelledare och cirkeldeltagare så att cirklar,
café-möten mm kommer igång och genomförs på ett strukturerat sätt i samverkan
med studieförbundet.
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Informationskanaler
VMS använder flera kanaler för spridning av information om sin verksamhet:
•

Hemsidan https://vmsf.se/ är huvudkanalen för VMS informationsspridning. Den
omfattande hemsida innehåller bl a evenemangskalender, utbildningskalender,
anmälning till studiecirklar, länkar för släktforskning, reportage och kontaktuppgifter.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

•

Facebookgrupper – en allmän Facebook-sida om VMS som speglar hemsida samt en
sluten sida för VMS medlemmar, Vi som forskar i Västra Mälardalen, för
släktforskningsfrågor.

•

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 vid för allmänheten öppna aktivitet

•
•

Månadsvisa medlemsutskick per E-post med information för kommande månads
aktiviteter.

•

För allmänheten öppna aktiveter annonseras i respektive kommuns
evenemangskalender.

