
Memmingsforskarna fem år 

Upprinnelsen till bildandet av vår förening var en studiecirkel i släktforskning som hölls i 

bibliotekets lokaler i Skärblacka. Idén om att formalisera forskandet växte fram succesivt. 

Första interimsstyrelsemötet ägde rum 14 april 2008. Närvarande var åtta presumtiva 

medlemmar plus representant från ABF Östergötland. Tanken var nämligen att bilda 

föreningen på studiecirkelorganisatoriska grunder.  

Vid nästkommande möte (12 maj) hade styrelsefunktionerna utkristalliserats (ordförande, 

sekreterare, kassör och studieorganisatör). 

Vid möte 7 juli förelåg förslag till föreningsstadgar och föreningsnamn vilka antogs vid 

konstituerande årsmöte 1 september 2008. Härvid bildades således Memmingsforskarna 

officiellt. 

Den form av bildningsverksamhet interimsstyrelsen först inriktade sig på visade sig inte vara 

fruktbar. Föreningen gick därför ganska snart över till ”traditionell” förvaltning. 

Det officiella namnet är ”Memmingsforskarna. Föreningen för släkt- och lokalhistorisk 

forskning i Memmingsbygden”. Memmingsforskarna är en förening som kombinerar 

släktforskning och lokalhistorisk forskning. Memmingsforskarna är en förening vars 

medlemmar, enskilt eller gemensamt, söker människors förehavanden i ett givet lokalt 

historiskt sammanhang. Oavsett ifall egna släktanor föreligger eller ej. 

Stadgarna anger dessutom inte vilket lokalsamhälle som avses mer än att: ”Föreningen skall 

dokumentera Memmingsbygdens historia samt hembygder och släktanor de boende i bygden 

härstammar från”. 

I oktober 2008 beslöts att ansöka om medlemskap i Sveriges släktforskarförbund fr o m år 

2009. I november 2008 registrerades föreningens namn i kommunens föreningsregister och 

domännamnet ”Memmingsforskarna.se” antogs. 

Vid det första verksamhetsårets slut hade föreningen 17 medlemmar, idag är vi 46. 

Vi har producerat fem ”Memmingsforskaren” (föreningens tidskrift) samt hållit ett antal årliga 

medlemsmöten där bl a medlemmars olika forskningar presenterats och diskuterats. 

Föreningen har under hela sin verksamhetstid haft lokal i Folkets Hus, Skärblacka. 

Samarbetet med Folketshusföreningen har varit gott och ses som en förutsättning för att 

Memmingsforskarna under de fem gångna åren kunnat erbjuda medlemmar kvalitetsfyllda 

aktiviteter. 

Vi har idag ett digert referensbibliotek, sex datorer och ett antal CD-skivor för 

forskningsändamål. 

Styrelsen 1 september 2013 


