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Hej alla medlemmar!
===================================================================
BREAKING NEWS!! BREAKING NEWS!! BREAKING NEWS!! BREAKING NEWS!!
Årets Släktforskardagar, som var planerade att vara i Göteborg, blir digitala enligt med-
delande från arrangören (inkom i nattas). Exakta datum är inte klart, men någon gång i 
september.   Återkommer i ärendet.
===================================================================

Genealogiska Föreningen anordnar Digitala Släktforskardagen
lördag 17 april.
Programmet hittar du på denna länk (kopiera och klistra in i 
adressfältet!) 

https://www.genealogi.net/gfwp/wp-content/uploads/2021/03/Program-f
%C3%B6r-Digitala-Sl%C3%A4kforskardagen-den-17-april-2021rev.pdf?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GF-

aktuellt+4%2F2021+Medlemsinformation 
===================================================================
Anders Berg, projektledare för Sveriges dödbok, meddelar:
Vi är nu klara till 91% och alla församlingar är i princip bokade. Jättebra jobbat! Nu gäller 
det ”bara” att klara det sista före slutdatum. Kompletteringar för tiden 1860-2017 
måsteskickas in före 1/6, och registreringar för tiden 1830-1859 skickas in före den 1 /7. 
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Är vi då färdiga med NÅDD? Nej, lyckligtvis inte! I nästa projekt kommer åren 1815-1829 
att registreras, för utgivning under 2023. Därefter väntar åren 1800-1814 för utgivning 
2025. Visst blir det häftigt att kunna täcka in hela 1800-talet i Sveriges Dödbok! 
Detta har alltså högsta prioritet, men om du inte har något pågående uppdrag i NÅDD så 
går det bra att börja på nästa projekt. Kanske du vill ”paxa” din favoritförsamling, och sätta 
igång redan nu? Då finns en preliminär bokningslista med statistik för nästa projekt här: 
https://www.rotter.se/data/dodbok/statistik%202023.html                                               
Klicka på länet för att välja församling.            

Anders Berg, Projektledare   Epost:  dodbok@rotter.se
Facebookgruppen: https://www.facebook.com/groups/1797004830532076/                         
====================================================================

Till sist lite grann inför vårt stundande årsmöte:                                                               
Du, som, naturligtvis av ett rent förbiseende, har missat att göra det, kan betala medlems-
avgiften till bg 5355-6734 och samtidigt meddela vår kassör Lars-Åke Strömberg 
lastr@telia.com .

Mötet är, som framgått av kallelsen, digitalt.                                                                    
Länk till mötet finns på vår webbsida http://ask.forening.genealogi.se/ , där du också kan 
hämta möteshandlingar.                                                                                              Jag 
kommer att finnas på plats sådär en kvart - tjugo minuter innan start för incheckning och 
test. Mötet börjar kl 19.00.           Kaffe får 
du ordna själv.  Bosse hinner inte skena runt och koka överallt!

Väl mött!

Anders Eriksson, ordf
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