
Engagera dig i HSF – vi behöver dig!
Här presenterar vi ett axplock av trevliga arbetsuppgifter

Aktivitetsgruppen för hela länet
Gruppens uppgift är att bidra till att vidga vyerna på släktforsk
ningens område. Det finns så mycket att hitta och lära utöver det 
som kyrkböckerna berättar.
I vårt arbete ingår att:
– Planera, organisera och genomföra föreläsningar.
– Arrangera kurser av olika slag och skaffa kursledare till dessa.
– Planera och förbereda föreningens deltagande i andra arrange
mang som t ex Släktforskningens dag, Arkivens dag och 1:a 
advent i Akademi bokhandeln.
– Samordna aktiviteter och samverka med våra lokala grupper 
runt om i länet.
Vill du vara med i gänget? Välkommen att höra av dig!

Aktivitetsgrupper – lokala 
Halland är stort och Hallands Släktforskarförening omfattar hela 
Halland, med lokala grupper i de flesta av Hallands kommu
ner. I de lokala grupperna ingår många verksamheter. Till dem  
behöver vi fler engagerade personer för att planera, organisera 
och genomföra de lokala aktiviteterna, kurserna, med mera, i 
sam arbete med den centrala aktivitetsgruppen. 

Avskrivare 
Arbetet med att skriva av alla de halländska kyrkböckerna 
(födda, vigda, döda) pågår fortfarande. Ju fler vi är desto fortare 
kommer vi i mål. Vill du också hjälpa till? Det är både roligt och 
lärorikt. Arbetet kan göras både i grupp i lokalen eller som hem
arbete. Du kan också hjälpa till med att komplettera befintligt 
material.

Biblioteket medhjälpare
Hallands Släktforskarförening har ett omfattande bibliotek i vår 
föreningslokal i Halmstad. Emellanåt får vi värdefulla gåvor i 
form av böcker som vi noggrant registrerar. Vi köper även in 
böcker, till gagn för våra medlemmar. I samarbete med bibliote
karien registrerar du dessa böcker. Ibland blir det dubbletter som 
vi säljer ut vid bokloppisar, som du medverkar till att arrangera. 
Vi kan nästan garantera att du samtidigt kommer att hitta ”guld
korn” i vårt gedigna bibliotek. 

Data
Medlemsportalen är Hallands Släktforskarförenings flaggskepp, 
som vi är otroligt stolta över. I datagruppen medverkar du i 
utvecklingen av Medlemsportalen. I arbetet ingår bland annat 
”tvättning” av Excelfiler samt normering av dessa. Detta görs 
framför allt hemifrån. Du behöver alltså ha datakunskaper. 

Filmgruppen
Hallands Släktforskarförening har tagit fram ett antal upp
skattade handledningsfilmer om föreningens utbud. Din uppgift 
blir att medverka och tillverka enkla handledningsfilmer som rör 
släktforskning på olika sätt, med marknadsföringsgruppen som 
”bollplank”. Filmerna görs i PowerPoint och publiceras därefter 
på Youtube. Kanske får du själv också nya kunskaper på köpet? 

Föredragshållare 
Hallands Släktforskarförening erbjuder medlemmarna föreläs
ningar, temakvällar, workshops med mera. Mycket kunskap finns 
inom föreningen – inom olika specialområden. Har du kunska
per eller en spännande berättelse som du vill dela med dig av? 
Eller något speciellt inom din släktforskning som du vill berätta 
om? Som föredragshållare har du chansen att dela med dig av 
detta till kunskapstörstande åhörare. Ditt föredrag kan antingen 
göras i ”nutid” eller spelas in i förväg.

Hemsidan
Hallands Släktforskarförenings hemsida ska fortlöpande upp
dateras med aktuell information. Uppdraget görs hemifrån och 
är i huvudsak uppdelat så att du lägger in nyheter med mera var 
fjärde månad, men du medverkar även vid olika uppdateringar. 
Vi använder oss av WordPress så det är en fördel om du har er
farenhet av det sedan tidigare. 

Kursledare +  
biträdande kursledare
Brinner du för släktforskning (vem gör inte det?) och vill dela 
med dig av dina kunskaper? På ett pedagogiskt och engagerat sätt 
lär du ut hur man släktforskar – både på nybörjarnivå och mer 
avancerat. Kurserna kan även vara nischade mot olika ämnen 
inom släktforskning (DNA, mantalslängder, textläsning, olika 
registreringsprogram, med mera). Både som kursledare och 
biträdande kursledare kan du medverka i hela Halland, både vid 
fysiska kurser men även vid digitala kurser. Din roll som biträ
dande kursledare gör du upp tillsammans med kursledaren. 

Lokalvårdare till lokalen
Du ingår i en grupp som turas om att städa föreningslokalen i 
Halmstad, enligt ett fastställt schema. Städningen sker när loka
len är tom. En väldigt viktig uppgift som inte alla tänker på. 

Måndagsvärd
”Forska och fika” har blivit ett etablerat begrepp och då är 
måndagsvärdarna ovärderliga. Som måndagsvärd är du på plats 
i föreningslokalen i Halmstad. Du behöver ha grundkunskaper 
och en viss vana vid att släktforska samt den datakunskap som 
krävs för att hantera de program som finns i lokalens datorer. Du 
måste också kunna koka kaffe – det är viktigt. Måndags värdarna 
tjänstgör två eller tre tillsammans efter ett uppgjort schema, 
vilket innebär en måndagseftermiddag cirka var sjunde vecka. 
Måndagsvärdarna tjänstgör bara i föreningslokalen i Halmstad. 

Marknadsförare
Gruppens uppdrag är att behålla och öka 
antalet medlemmar i Hallands Släktforskar
förening. Du ingår i en grupp som på ett 
engagerat sätt diskuterar hur föreningen ska 
uppmärksammas utåt på ett positivt sätt. 
Tillsammans med gruppen eller på egen 
hand ska du genomföra de förslag som man kommit 
fram till. Gruppens möten är oftast digitala och du är därför inte 
bunden till någon speciell plats. 

Redaktörer
Din uppgift blir att medverka till att föreningens medlems tidning 
Hallandsfarares Information får ett intressant och varierat 
innehåll. Redaktörerna initierar och/eller skriver artiklar till 
tidningen. Tidningens intressen omfattar hela Halland och du är 
inte bunden till någon speciell ort – det är snarare en fördel med 
insikt i olika delar av länet. 
Liten kommentar: 2015 fick Hallandsfarares Information pris 
som bästa medlemstidning av Sveriges Släktforskarförbund. Det 
är vi faktiskt lite malliga för! 

Släktforskarhjälp
Du ska visa och hjälpa till på olika nivåer inom släktforskningen 
men framför allt är det nybörjare som behöver hjälp med att 
komma igång. Släktforskarhjälpen finns på de olika biblioteken i 
Halland men också vid olika arrangemang. 

Vad är just du intresserad av och kan tänka dig att hjälpa till med? 
Välkommen att höra av dig för en diskussion!
Ordförande Majléne Westerlund Panke, tfn 070-343 94 98, e-post mwp@telia.com 
Gun Bergenfelz på kansliet, tfn 035-12 82 72, e-post info@hallandsslaktforskare.se 

Hallands Släktforskarförening strävar efter att utvecklas framåt och vi har ständigt många projekt på gång. 
I takt med att föreningen växer vill vi nu komplettera vår organisation och söker därför fler medhjälpare. I 
vår förening förenas vi som har släktforskning som ett gemensamt intresse och tillsammans driver vi före-
ningen framåt. Genom ett engagemang i vår förening knyter du många trevliga sociala kontakter. 

Vi presenterar här ett utbud med aktiviteter där det säkert finns något som just du vill engagera dig i. Vi 
vill betona att många av uppgifterna inte är platsbundna och att allt sker på ideell basis. 

Välkommen till vår släktforskarfamilj!
Majléne Westerlund Panke, ordförande”

Digital verksamhet
Vi vill utveckla vår digitala verksamhet. Ett engagemang i före
ningen kräver därför inte att du finns fysiskt på plats i Halland. 

Biblioteksvärd Halmstad
Som biblioteksvärd finns du på plats i framför allt Stads
biblioteket i Halmstad på vissa fastställda dagar. Din uppgift blir  
att visa och hjälpa framför allt nybörjare att komma igång med 
sin släktforskning. Vid dessa tillfällen deltar två representanter 
från Hallands Släktforskarförening. 

Värd/värdinna
Vid våra arrangemang i föreningslokalen ingår oftast fika. Din 
uppgift blir att förbereda genom att bl a koka kaffe, bre smör
gåsar, duka fram och slutligen ta hand om disken. Ett mycket 
uppskattat uppdrag!

Aktivitetssamordnare digitalt
Är du en hejare på den digitala utvecklingen? Vi strävar efter 
att anordna digitala föreläsningar, till gagn för våra allt fler 
medlemmar som befinner sig utanför både länet och landet. 
Din uppgift blir att kontakta presumtiva föreläsare, organisera 
och samordna de olika föreläsningarna samt vara behjälplig 
med support vid föreläsningarna. 

Församlingsspecialist
Du är väl bekant med någon eller några församlingar och kan 
vara kontaktperson då föreningen får specifika förfrågningar som 
gäller just din församling. Vi söker minst 103 personer!

Fulltecknat!


