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Nyhetsblad 
Nytt bankgironummer för medlemsavgiften Bankgiro 5405–4010 

Föreningen har bytt bank till Södra Dalarnas Sparbank. De har bättre villkor och lägre avgifter än 
vår tidigare bank. 

Släktforskarförbundets nya förmånliga medlemsvillkor 

Nu kan du som är medlem i vår förening få tillgång till fina medlemsförmåner i samband med 
betalningen av medlemsavgiften, alla avgifter gäller 2020. Förbundet erbjuder fyra nivåer: 

 Bas – öppnar extramaterial på förbundets hemsida rotter.se (99kr + FSF avgift) 
 Brons – Bas + digital tillgång till förbundets tidning Släkthistoriskt Forum (199kr + FSF 

avgift 
 Silver – Brons + Släkthistoriskt forum i pappersform (299kr + FSF avgift) 
 Guld – Silver + Släktforskarnas årsbok 2020 (499kr + FSF avgift) 

För att ta del av erbjudandet betalar du in FSF medlemsavgift tillsammans med avgiften för den 
nivå du vill ha till Folkare Släktforskarförening, glöm inte att ange i meddelandet vilken nivå du vill 
ha. Mer om de nya förmånerna finns på Släktforskarförbundets hemsida https://www.rotter.se 
Om du redan betalat din medlemsavgift kan du göra en kompletteringsbetalning för att ta del 
av erbjudandet. 

Nu kan du betala fika, böcker mm med Swish!  

Bankbytet gjorde det också möjligt för föreningen att ta emot betalningar via Swish!  
Swishnumret är 123 176 57 34. Använd Bankgiro 5405-4010 för medlemsavgiften! 

Lokalen öppen varje vecka 

Under våren kommer vi att ha öppet i lokalen varje vecka fram till och med den 27 maj, varannan 
gång lördag klockan 10-14 (udda veckor) och varannan gång onsdag 15-19 (jämna veckor). I bland 
kommer vi att ha ett tema och vid alla tillfällen kommer det att finnas erfarna släktforskare som kan 
försöka hjälpa dig om du kört fast. Du är alltid välkommen in för en fika och lite forskningsprat! 

18 januari Släktforskningens dag – Officerare och soldater 

Lördagen den 18 januari håller vi öppet i lokalen klockan 10-14.  
Klockan 11 berättar Klas Englund om soldater i Bäsinge by. 
Litteraturtips för soldatforskning och möjlighet att titta i vårt soldatregister. 

Årsmöte den 30 mars klockan 18:00 

Reservera dagen i din kalender redan nu. Vi har en stor och viktig fråga att 
diskutera, föreningens ekonomi. Din medverkan är viktig! 

Öppet hus och Forskarakut i lokalen 

Onsdag 22/1 kl 15-19 Forskarakut Lördag 1/2 kl 10-14 Öppet hus 
Onsdag 5/2 kl 15-19 Forskarakut Lördag 15/2 kl 10-14 Öppet hus 
Onsdag 19/2 kl 15-19 Forskarakut Onsdag 29/2 kl 15-19 Forskarakut 


