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Kallelse till riksstämma 2002
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till
ordinarie riksstämma 2002 i Borlänge
Tid: Lördag den 24 augusti 2002 klockan 13.00 till 16.00
Plats: Stora Björn, Galaxen Konferens & Nöje i centrala Borlänge
Sekretariatet öppnar kl 10.00. Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet för registrering och
hämta ut stämmohandlingarna före riksstämman.
Förslag till dagordning:
1
Upprop av ombud, anmälan av nya medlemsorganisationer samt fastställande av röstlängd
2
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid riksstämman
3
Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov tjänstgöra som
rösträknare
4
Val av andra behövliga mötesfunktionärer
5
Fastställande av dagordning och debattregler
6
Fråga om riksstämman blivit behörigt utlyst
7
Föredragning av förbundsstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för föregående
verksamhetsår samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
8
Reviderade stadgar för Sveriges Släktforskarförbund, se sidan 16
9
Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen
10 Behandling av motioner
11 Fastställande av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår
12 Val av förbundsordförande för en mandatperiod av två år
13 Val av fem ledamöter i förbundsstyrelsen, vilka utses för en mantdatperiod av två år
14 Val av en revisor och en ersättare på två år samt en revisor och en ersättare på ett år
15 Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för tiden intill dess nästa
ordinarie riksstämma avslutats
16 Ersättningsfrågor
17 Övriga ärenden
18 Riksstämman avslutas
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Förbundsstyrelse och funktionärer 2001-2002
Ted Rosvall, förbundsordförande

Enåsen, Falekvarna

521 91 FALKÖPING

0515-371 05

Annika Otfors, 1:a v ordf

Hagvägen 26, Sanden 370 10 BRÄKNE-HOBY 0457-183 74

Christina Gustavsson, 2:a v ordf

Tallholmsvägen 1 A

589 37 LINKÖPING

Sam Blixt

Tällskärsgränd 7

572 62 OSKARSHAMN 0491-151 28

Thord Bylund

Köpenhamnsvägen 9B 217 43 MALMÖ

040-91 57 12

Olof Cronberg

S. Järnvägsgatan 21A 352 34 VÄXJÖ

0470-217 63

Ragnar Fornö

G:a Uppsalagatan 30A 753 34 UPPSALA

018-30 26 70

Sven Johansson

Kalendevägen 10

302 39 HALMSTAD

035-12 88 64

Sigurd Nygren

Måttgränd 80

906 24 UMEÅ

090-18 64 87

Torbjörn Näs

Vasagatan 32 B

792 32 MORA

0250-174 41

Kjerstin Olofsson

Lars väg 7

515 35 VISKAFORS

033-29 42 46

Bernth Lindfors, valberedning

Forellvägen 12

862 40 NJURUNDA

060-315 24

Håkan Linderyd, revisor

Ringvägen 22

611 35 NYKÖPING

0155-21 66 42

Lars-Gunnar Sander, revisor

Norra Berghaget

667 32 FORSHAGA

054-87 27 54

Hans Egeskog, redaktör för ShF

Plöjarevägen 8

393 53 KALMAR

0480-146 55

Gunvor Hjärtström, förbundssekr.

Torsvikssvängen 37

181 34 LIDINGÖ

08-731 75 07

Carl Szabad, kanslichef

Box 3030

122 03 ENSKEDE

08-659 31 10

013-15 79 61

Anmäl alltid adressförändringar till förbundets kansli i Stockholm, eller till kanslichefen
Carl Szabad, 08-659 31 10.
Kontrollera också att det är rätt personer i föreningen som får ANGELÄGET. Byter ni styrelse, så
informera förbundet, så att vi inte sänder ANGELÄGETtill avgångna ledamöter.
ANGELÄGET är avsedd för Dig som är aktiv i föreningen.
ANGELÄGET utges av Sveriges Släktforskarförbund
Redaktör och ansvarig utgivare: Ted Rosvall
Biträdande redaktör: Gunvor Hjärtström
Citat ur ANGELÄGET får göras om källan anges

Postadress:
STOCKHOLM:Box 30222
104 25 STOCKHOLM

ted.rosvall@telia.com
gunvor.hjartstrom@telia.com
ISSN 0284-6349

Besöksadress:
Warfvinges väg 16, 4tr
Kungsholmen

GÖTEBORG: Tredje Långgatan 39, 2tr Tredje Långgatan 39
413 27 GÖTEBORG

Hemsida: www.genealogi.se
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Telefon:
Postgiro:
08-695 08 90
15 86 22-1
08-695 08 24, fax
031-42 33 11
031-42 65 76, fax

Bankgiro:
462-8848

E-post: genealog@genealogi.se
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Gravstenstippen
Ni förstår säkert vad jag menar.
Alla dessa gamla fina gravstenar, monument
över gångna tider och avsomnade förfäder, som
inte längre får vara kvar. Som utan varje tanke
på kultur eller pietet forslas bort, slängs åt sidan, används som vägfyllnad eller hamnar på,
just det; Tippen!
Är detta värdigt en kulturnation som Sverige?
Är det värdigt en tusenårig kyrka, som visserligen inte längre har statskyrkestatus, men som
ändå fortfarande har ansvar för just begravningsväsendet.
Är våra förfäder värda en sådan behandling?
Vem eller vilka bär ansvaret för denna ovärdiga kulturskövling?
På den sista frågan vill jag svara med ett ord,
som jag i mina svarta stunder brukar spotta ur
mig; RÄKNENISSARNA! Dessa duktiga ekonomer, som sitter med sina miniräknare och kalkylprogram och lägger till och drar ifrån. Allt handlar om siffror, lönsamhet och prioriteringar. Ord
som ”respekt” (för tradition och kontinuitet) och
”värdighet” finns inte i deras huvuden och förstås inte av hjälpfilerna i deras dataprogram.
”Kyrkogården är de dödas vilorum” brukar det
stå på små skyltar vid varje kyrkogårdsingång,
ibland följt av orden; ”En Guds åker” med en
uppmaning till stillhet och frid vid besöket. Man

kommer att tänka på en tillfällighetsdikt med
följande lydelse;
Det är ro, det är frid som tarvas,
ty i den åker kan intet gro, som ständigt
harvas.
Vem är det som harvar idag? Jo, församlingarna själva och deras förvaltningar. Allt skall
vara lönsamt. Är det inte lönsamt, bort med det!
T.o.m. gamla prästgravar, som ändå får anses
vara en viktig del av församlingens historia och
kulturarv, vanvårdas och förfaller utan att någon ansvarig person tycks bry sig.
Låt de döda få vila i frid! Låt deras gravstenar
stå kvar, även om det inte går att hitta fram till
ett barnbarns barnbarn som är villigt att stå för
de usla sekiner som kyrkogårdsförvaltningen
kräver för att inte göra processen kort. Så litet är
inte vårt land att vi inte skulle kunna bereda plats
för nya gravar utan att ta bort de gamla. Och om
det är absolut nödvändigt att ta bort gravstenarna, skapa i så fall ett ”historiskt hörn” av kyrkogården, där de gamla ”uttjänta” gravstenarna
ändå får vara kvar i någon sorts värdighet.
Ted Rosvall
Förbundsordförande

Namn åt de döda
Kompletteringen av Sveriges dödbok är i full
gång. Över hela vårt land sitter flitiga föreningar
och enskilda på pastorsexpeditioner och arkiv
och fyller i uppgifter om förnamn, efternamn,
födelseort, adress m.m. i de tomma rutorna.
Redan har en 20%, d.v.s. en femtedel av alla
poster ”adopterats”, och de färdiga resultaten
börjar så smått strömma in. ”Sekretessgränsen”
har på de allra flesta håll visat sig inte innebära
några större problem och förbundet och vår koordinator, Anna-Lena Hultman, hoppas därför
att fler frivilliga skall våga sig på att vara med i
projektet. Titta in på den särskilda hemsidan
”Namn åt de döda” på

http://home.swipnet.se/hossna/sdb.htm

Här finns en komplett projektbeskrivning, tips
om källor, spännande statistik och mycket annat.
Även Du som inte är vän med datorer har en
uppgift att fylla i detta projekt. I Din förening
finns det säkert flera personer som kan hjälpa
Dig med att göra pappersutskrifter från Sveriges dödbok, utskrifter som Du kan använda som
underlag för kompletteringen. Samma personer,
eller andra, kan säkert hjälpa till med själv
inknappningen och översändandet via mail eller diskett. Ta kontakt med Anna-Lena, för råd
och dåd kring denna möjlighet.
Tillsammans kan vi!
Låt oss ge namn åt de döda!
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Välkomna till släktforskardagarna i Borlänge 2002
Program
09.30-16.00
09.30-16.00
10.00-17.00
10.00-17.00
19.00-

Fredag 23 augusti
Bussutflykt 1,
Bussutflykt 2,
Redaktörskurs
Ordförandekonferens
Ordförandemiddag

09.00
09.30
09.30-12.00
10.00
11.00
11.00-14.00
13.00-16.00
13.00
14.00
15.00
17.00
19.00-22.00
22.00-

Lördag 24 augusti
Invigning
Stora Björn
Mässan öppnar
Galleriet & Arkaden
Cirkelledarkonferens
Filmsalen
Föreläsning, Elisabeth Reuterswärd Cozmoz
Föreläsning, Maj-Britt Nergård
Cozmoz
Lunch
Galaxen
Riksstämma
Stora Björn
Föreläsning, Lars Löberg
Cozmoz
Föreläsning, Lars Olov Herou
Cozmoz
Föreläsning, Roland Andersson
Cozmoz
Mässan stänger
Galleriet & Arkaden
Stämmomiddag – underhållning
Stora Björn
Dans till Hellzephyrs poporkester Stora Björn

09.00
10.00
11.00
11.00-14.00
13.00
14.00
15.00
15.30

Söndag 25 augusti
Mässan öppnar
Föreläsning, Gustaf von Gertten
Föreläsning, Ulf Berggren
Lunch
Föreläsning, Carl Henrik Carlsson
Föreläsning, Håkan Blomqvist
Lotteridragning & Avslutning
Mässan stänger

Siljansbygden
Runn runt och Falu gruva
Cozmoz
Stora Björn
Flying Scotsman

Galleriet & Arkaden
Cozmoz
Cozmoz
Galaxen
Cozmoz
Cozmoz
Stora Björn
Galleriet & Arkaden

Arrangör är Dalarnas Släktforskarförbund (DSF)
och de därtill anslutna släktforskarföreningarna:
Föreningen Dalfolk (Leksand)
Falubygdens Släktforskarförening (Falun)
Folkare Släktforskarförening (Avesta)
Föreningen Släkt och Bygd (Borlänge)
Ovansiljans Släktforskare (Mora)
Västerbergslagens Släktforskare (Ludvika)
I arrangörsteamet ingår även Släktforskarnas Hus i Leksand.
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Runn runt och Falu gruva

Utflykter
Siljansbygden
Här möter vi den sköna naturen med det stora vattnet och den vida horisonten.
Vi besöker Jobs Handtryck i Leksand och stannar
till vid Klockargården i Tällberg. Här kan vi njuta
konsthantverk i många olika former.
Efter lunch i Tällbergsgården fortsätter utflykten mot
Nittsjö Keramik i Rättvik.
Vi dricker eftermiddagskaffe i Gammelgården, Rättvik.
Återresan går över Släktforskarnas Hus i Leksand
där vi stannar för en kortare visning.

Pris 290:-/utflykt.
I priset ingår guidad busstur, kostnad för särskild visning samt lunch och eftermiddagskaffe.
Max antal per utflykt är 50 personer. Reservation
för eventuella ändringar.

Ombud vid riksstämman
Varje medlemsorganisation får utse ett ombud för
varje påbörjat trehundratal föreningsmedlemmar,
som är registrerade av medlemsorganisationen den
31 december 2001. En medlemsorganisation får aldrig representeras av fler än fem ombud.
Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud
Medlemsorganisationer som önskar sända ombud
till riksstämman skall senast den 19 juli 2002 anmäla dessa till förbundsstyrelsen.
Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas
senast vid uppropet på riksstämman.

Stämmoavgift och resebidrag
Enligt riksstämmobeslut skall medlemsorganisationerna dessutom erlägga en stämmoavgift på 100
kr per ombud. Denna avgift skall användas till att utjämna resekostnader för ombuden.
Stämmoavgiften skall erläggas i samband med anmälan av ombud. Betala alltså in 100 kr per ombud
till postgiro 15 86 22-1.

En tur genom det öppna landskapet söder om sjön
Runn och till det historiskt intressanta Världsarvet
Kopparberget i Falun. Turen går till Ornässtugan där
Gustav Vasa gömde sig för danskarna. Vi besöker
Torsångs kyrka, en av Dalarnas äldsta kyrkor. Resan går vidare till Rankhyttan med Kungsladan, även
den förknippad med Gustav Vasa. Efter lunch i Herrgården fortsätter vi över Vika kyrka med gamla kalkmålningar och träskulpturer och stannar en stund vid
bergsmansgården Gamla Staberg med sin barockträdgård. Kopparberget i Falun är nästa mål. Här
dricker vi eftermiddagskaffe, vi får möjlighet att åka
ner i Falu Gruva eller att gå runt själva dagöppningen,
Stora Stöten, vilken bildades genom ett gigantiskt
ras under 1600-talet. Vi går runt i Gruvboden, besöker Rödfärgsverket och Hantverksbyn. Även
Kopparberget Museum finns i den här unika miljön.
Den som väljer att åka ner i gruvan på guidad tur
rekommenderas att ta varma, oömma kläder och
grova skor med sig. Temperaturen är ca + 6 grader.
OBS! För besök i gruvan gäller särskild anmälan.
Inträdet till gruvan ingår ej i utflyktspriset!

Resekostnader överstigande 300 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordförande i förening med mindre än 300 medlemmar, om
denne deltar i ordförandekonferensen, och ej är
samma person som föreningens ombud. Reseräkning
skickas efter stämman, inom en månad, av medlemsorganisationen till förbundets kansli i Stockholm.
Observera att färdsättet skall vara tåg 2:a klass eller
billigare alternativ. Andra kostnader som hotell, mat
o. dyl. ersätts inte.

Annan närvaro
Stödjande medlemmar i förbundet och enskilda
medlemmar i förbundets medlemsorganisationer har
närvaro- och yttranderätt vid stämman.
Rösträtt innehas bara av dem som är ombud för
medlemsorganisationer.
Andra släktforskarföreningar är välkomna att sända
observatörer till riksstämman.

Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas bli behandlade på riksstämman återfinns i förslaget till dagordning på första sidan.

Debattregler
Inledningsanföranden skall begränsas till högst sex
minuter och repliker till högst tre minuter.
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Verksamhetsberättelse för
Sveriges Släktforskarförbund
2001
Styrelse
Under verksamhetsåret bestod styrelsen av:

Ordförande:
Ted Rosvall, Falköping

Vald t.o.m.
riksstämman:
nyval 2000

2002

Övriga ledamöter:
Jan Appelquist, Stockholm
omval 1999 2001
Sam Blixt, Oskarshamn
nyval 2000

2002

Thord Bylund, Härnösand
omval 2001 2003
Ragnar Fornö, Uppsala
omval 2000 2002
Britt Hagman, Örby
omval 1999 2001
Ingrid Nilsson, Trelleborg
omval 1999 2001
Sigurd Nygren, Umeå
omval 2000 2002
Kjerstin Olofsson, Viskafors
omval 2000 2002
Annika Otfors, Bräkne-Hoby
omval 2000 2002
Marianne Söderfjäll, Gällivare
omval 1999 2001
Olof Cronberg, Växjö
nyval 2001 2003
Sven Johansson, Halmstad
nyval 2001 2003
Christina Gustavsson, Linköping
nyval 2001 2003
Torbjörn Näs, Mora
nyval 2001 2003
Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 26
augusti 2001 valdes Annika Otfors till 1:a vice ordförande och Christina Gustavsson 2:a vice ordförande. Fram till dess var Britt Hagman 1:a vice ordförande och Jan Appelquist 2:e vice ordförande.
Valberedning till och med riksstämman 2001 var
Krister L:son Lagersvärd, Täby (sammankallande),
Ove Billing, Laholm, Bernth Lindfors, Njurunda,
Anna-Stina Bäckström-Gustafsson, Furulund och
Barbro Stålheim, Nyköping. Till ny valberedning till
och med riksstämman 2002 valdes Bernth Lindfors,
Njurunda (sammankallande), Carl-Gösta Gyllen-

swärd, Växjö, Elisabeth Leek, Eksjö, Anna-Stina
Bäckström-Gustavsson, Furulund och Chris Henning, Stockholm.
Ordinarie revisorer har från riksstämman 2000 varit Håkan Linderyd, Nyköping (sammankallande),
och Lars-Gunnar Sander, Forshaga. Revisorssuppleanter har varit Carl-Göran Backgård, Åkersberga, och Carl-Axel Ringsparr, Nässjö. Samtliga
omvaldes vid årets Riksstämma.
Styrelsen har under 2001 haft sju protokollförda
sammanträden.
Planeringsutskottet, bestod, fram till riksstämman
i augusti, av Ted Rosvall, Britt Hagman, Sam Blixt
och Jan Appelquist. Efter riksstämman bestod
planeringsutskottet av Ted Rosvall, Annika Otfors
och Christina Gustavsson. Gunvor Hjärtström, Carl
Szabad samt Elisabeth Thorsell har varit adjungerade. Planeringsutskottet har under året haft fyra
protokollförda möten.

Medlemsförhållanden
Vid utgången av december 2001 hade riksförbundet 131 (2000: 128) medlemsorganisationer med totalt 45.736 medlemskap (2000: 41.857 medlemskap), varav två medlemsförbund, Skånes Genealogiska Förbund, med 21 anslutna föreningar med
tillsammans 4.983 medlemskap (inräknade i förbundets totala antal medlemskap ovan) och Dalarnas
Släktforskarförbund med sex medlemsföreningar
med tillsammans 1.256 medlemskap.
Vid samma tid hade 9.274 (2000: 8.922), betalande
stödjande medlemmar registrerats varav antalet prenumeranter i form av bibliotek och andra institutioner var 288 (2000: 279).

Information om verksamheten
Ordföranden och flera styrelseledamöter samt anställda har under året besökt ett antal regionala och
lokala föreningar och informerat om förbundet; Ted
Rosvall har bl.a. besökt föreningarna i Nyköping,
Kävlinge, Örebro, Växjö, Vetlanda, Vänersborg,
Nässjö, Göteborg, Uppsala, Västerås, Smålandsstenar, Karlstad, Karlskoga, Trollhättan, Mariestad,
(Skaraborgs släktforskarförbund) och Töreboda samt
digitaliseringskonferensen i Ramsele. Sam Blixt har
besökt Emmaboda, Kalmar läns Genealogiska Förening, Sveriges Hembygdsförbunds Riksstämma i
Jönköping samt Tjust Släktforskare i Västervik.
Thord Bylund och Sigurd Nygren har besökt Skellefteå, Thord Bylund dessutom Örnsköldsvik och
Trelleborg. Ragnar Fornö har besökt Botkyrka.
Gunvor Hjärtström har besökt De Svenska Historie-

ANGELÄGET 2/02

7
dagarnas årsmöte. Carl Szabad har besökt Sollentuna samt Folkrörelsernas Arkivförbunds års-stämma.
Förbundet deltog som vanligt i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i september, där montern bemannades av Kent Andersson, Carl Szabad, Kjerstin och
Nils-Olof Olofsson samt Elisabeth Thorsell m.fl.
Förbundets informationsblad till föreningarna, ANGELÄGET, har sänts ut fyra gånger, till 4-5 personer i
varje förenings styrelse. Redaktör för ANGELÄGET har
varit Ted Rosvall. Elisabeth Thorsell och Gunvor
Hjärtström har svarat för den tekniska redigeringen.
Under våren inrättades avdelningen ”FörbundsRötter” på Nättidningen RÖTTER, en avdelning avsedd för förbundsinformation, kontakt till och från
samt mellan föreningarna, protokoll och referat, ordförandens veckobrev m.m. Ted Rosvall ansvarade för
innehållet medan Elisabeth Thorsell hade hand om
den tekniska redigeringen. Ett återkommande inslag
i Förbunds-Rötter har varit ordförandens ”veckobrev” som utkommit 35 gånger under året.
Under hösten påbörjades en grupplista på e-mail
för ordförandena (eller annan person) i varje medlemsförening. Efter en del initialsvårigheter fungerar listan nu tillfredsställande, och utgör ett snabbt
och modernt sätt för informations- och tankeutbyte
till, från och mellan föreningarna.

Nordiskt och internationellt samarbete

Stadgearbetet

Kontakter med myndigheter och institutioner

Stadgekommittén, bestående av Ted Rosvall, Britt
Hagman, Jan Appelquist och Ragnar Fornö lämnade
sitt förslag till styrelsen, som efter diverse justeringar
antog detsamma vid styrelsemötet i januari. Remissvaren från föreningarna, samt även reaktionerna vid
Släktforskar- och förtroendemannakonferensen i
Leksand, visade emellertid att det nya förslaget inte
hade den förankring som styrelsen hoppats på. Likaså uppstod meningsmotsättningar i frågan inom
förbundsstyrelsen. Styrelsen beslöt därför att, med
stöd av de synpunkter som framkommit, arbeta ytterligare ett år med stadgarna. En ny stadgekommitté,
bestående av Ted Rosvall (sammankallande), Olof
Cronberg och Torbjörn Näs, tillsattes samt påbörjade sitt arbete under hösten.

I januari insändes en ”Promemoria om uttag av längder ur folkbokföringssystemet” till Finansdepartementet.
I mars besökte Ted Rosvall, Jan Appelquist och Sam
Blixt Lantmäteriverket i Gävle för inhämtande av
information kring digitalisering och övriga utvecklings- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder.
I april insändes en skrivelse med rubriken ”Angående släktforskning som kulturfaktor, vetenskap och
ideell rörelse” till Kulturminister Marita Ulvskog,
Kulturdepartementet, Stockholm, ett initiativ som
våren 2002 resulterade i ett sammanträffande med
kulturministern.
I oktober deltog Ted Rosvall, Sigurd Nygren och
Carl Szabad i en digitaliseringskonferens i Ramsele.
Elisabeth Thorsell, Carl Szabad och Ted Rosvall
har deltagit vid Arkivverkets Produktråd vid tre tillfällen under året.
I oktober träffade Ted Rosvall och Carl Szabad,
Bengt-Erik Näsholm och Tommy Dahlberg från
Riksarkivets avdelning Arkion, för att diskutera förbundets erbjudande om att överföra ”Folkräkningen
1890” på CD.
I november fick Ted Rosvall, Gunvor Hjärtström

Icke anslutna föreningar
Förbundsordföranden besökte i augusti föreningarna inom Skaraborgs Släktforskarförbund, där
många har valt att stå utanför riksförbundet. Under
hösten togs kontakter med några av de föreningar i
Norrland, som också står utanför riksförbundet, inför förbundsordförandens planerade norrländska resa
i februari 2002.

Förbundet representerades av Ted Rosvall och LarsGunnar Sander vid Norsk Slektshistorisk-Forenings
75-årsjubiuleum i Oslo den 20 oktober. Ted Rosvall
deltog i ett möte med Nordgen dagen därpå.
Förbundet planerade för ett deltagande i den stora
släktforskarkonferensen i Davenport, Iowa, USA den
12-15/9 samt för ett besök i svensk-staden Rockford
den 17/9. Arrangemanget var tänkt som ett sätt att
pröva den nya tekniken i form av databaser, Internet
och e-post i utställningssammanhang. Tyvärr var
avresedagen satt till den 11/9, varför hela arrangemanget, på grund av terroristattackerna i New York,
måste ställas in.

Projekt- och Arrangemangsstöd
Projektstöd har utdelats till Skånes Genealogiska
Förbund (6.800:-) och till Västgöta Genealogiska
Förening (10.000:-).
En ny stödform, Arrangemangsstöd, infördes på försök under året. Detta bidrag, på högst 3.000:- per år
och förening, är tänkt som en hjälp till föreningarna
att genomföra arrangemang som riktar sig till en
större publik, utanför den egna medlemskretsen, t.ex.
”Öppna Hus”, satsningar på pensionärsföreningar eller skolor o.s.v. Södertälje släktforskarförening har
erhållit arrangemangsstöd.
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och Carl Szabad tillfälle att träffa regeringens arkivutredare, landshövding Kari Marklund och utredningssekreteraren Eva Årbrandt Johansson vid ett
möte på Arlanda. Förbundet passade bl.a. på att föra
fram synpunkter kring tillgänglighet, öppettider på
arkiven, avgifter och rättviseaspekter.
Under hösten har Ted Rosvall haft ett flertal kontakter med Kungliga Biblioteket för projektet
”Kugelbergska samlingen” – inskanning för framtida publicering på CD eller Internet av ca 15.000
sidor med personnotiser urklippta ur tidningar.
Under hösten har Ted Rosvall och Carl Szabad etablerat kontakt med företaget Genline AB, deltagit i
flera träffar och ett studiebesök, ett initiativ som i
början av 2002 resulterade i ett samarbetsavtal med
rabattförmåner för alla släktforskare, anslutna till
förbundsanslutna släktforskarföreningar.

Gravstensinventeringen
Under året har projektet, som en följd av problemen med att hitta en ny ledare, fortsatt i begränsad
omfattning. Gunvor Hjärtström och Kent Andersson har ombesörjt att formulär och information har
skickats ut till de frivilliga deltagarna i projektet. Britt
Hagman har lämnat över sitt insamlade material till
förbundet. Under hösten beslöts att Kent Andersson
kommer att ta ansvar för projektet inom sin tjänst.

Ordförandekonferens
I samband med riksstämman hölls 24 augusti 2001
i Borås förbundets fjortonde ordförandekonferens
med deltagande av ca 70 ordförande för små och
stora föreningar samt förbundsstyrelsen. Programmet leddes av Ted Rosvall och innehöll bl.a. punkterna ”Kvalitet i släktforskning”, ”Information – det
svåraste som finns” och ”Tillgängligheten (till arkiv
och källmaterial)”

Cirkelledarna
Under året har ett nummer av Släktcirkeln – Forum för cirkelledare, med Gunvor Hjärtström som
redaktör, utkommit. Under riksstämman i Borås anordnades en cirkelledarkonferens, med bl.a. Gunvor
Hjärtström och Ragnar Fornö, som samlade ett 30tal deltagare.

Redaktörskurs
Ca 40 redaktörer för föreningstidskrifter samlades
i samband med riksstämman till kurs under ledning
av bl.a. Elisabeth Thorsell, Håkan Skogsjö och Tom
Juslin. Kursen handlade bl.a. om layout och bildbehandling.

Riksstämman 2001
Riksstämman 2001 avhölls 25 augusti 2001 i Borås
i arrangemang av Västgöta Genealogiska Förening
varvid 93 medlemsföreningar med sammanlagt 145
ombud deltog. Till stämmoordförande utsågs förre
hovrättspresidenten Carl Axel Petri, Jönköping med
Lars-Gunnar Sander som vice stämmoordförande.
Riksstämman fastställde föregående års verksamhetsberättelse och det kommande årets budget och
avgifter.
Victor Örnbergs Hederspris utdelades detta år till
Bertil Grundström, Tranås för en rad värdefulla
emigrantregister.
Förbundets Hedersdiplom för förtjänstfull gärning
inom släktforskarrörelsen utdelades vid stämmomiddagen till Anna-Lisa Berglund, Trollhättan, Harry
Hjertqvist, Alvesta och Ulla Sköld, Västerås.
I samband med riksstämman anordnade arrangörerna släktforskardagar 24-26 augusti med utställningar av föreningar, arkiv, databaser och många
andra deltagare och föredrag. Släktforskardagarna
hölls i Folkets Park i Borås. Föredragen handlade
bl.a. om. ”Från vävnadsförläggare till textilindustri”,
”Knallens liv och leverne – från gårdfarihandel till
postorder”, ”Källor för emigrantforskningen”, ”Rusthåll och rusthållare”, ”Säterier i Sjuhäradsbygden"
samt ”Källkritik”. Stämmomiddagen avhölls på
Militärpalatset med underhållning, där det västgötska
tungomålet stod i centrum.

Utgivning av uppsatsbidragen från ”Ungdomens år”
Arbetet med uppsatsbidragen fortsatte under året,
samt lämnades till trycket i december.

Arbetsgruppen Kvalitet i släktforskningen
Arbetsgruppen ”Kvalitet i släktforskningen” under
ledning av Guno Haskå blev under hösten klar med
arbetet. Ett exemplar av rapporten sändes ut till varje
medlemsförening. Bodil Persson och Annika Otfors
har också deltagit i arbetet.

Släkthistoriskt Forum
Släkthistoriskt Forum har under 2001 givits ut med
fem nummer. Redaktör har varit Elisabeth Thorsell,
som i och med detta årsskifte avslutar sitt arbete som
redaktör för tidskriften. Till ny redaktör utsåg Hans
Egeskog, Kalmar.

Svenska Antavlor
Svenska Antavlor har givits ut i två nummer, med
Henrik Mosén som redaktör.

ANGELÄGET 2/02

9
Utgivning av årsbok
Förbundets fjortonde årsbok, Släktforskarnas årsbok ’01, utkom i juni, med en upplaga om 4.900 ex.
Redaktör; Håkan Skogsjö.

Kompletteringen till Elgenstierna
Kompletteringsbanden till Gustaf Elgenstiernas
Den introducerade svenska adelns ättartavlor har bearbetats under året och förhoppningen är att de skall
kunna ges ut under 2002.

Nättidningen RÖTTER
Nättidningen RÖTTER med Håkan Skogsjö som
huvudredaktör har under året haft omkring 908.000
besökare, en ökning med 58% jämfört med föregående år. RÖTTER är den i särklass mest besökta
webbplatsen i sitt slag i Sverige och förmodligen
också i Norden.
”Rötters Vänner” ökade i antal från drygt 1.000
personer till 1.269.
Avdelningen Anbytarforum besöktes under ca
800.000 gånger, vilket innebär ca 2.200 besök per
dag.
Ny avdelningar under året var Förbunds-Rötter,
med omkring 20.000 besök, Blekingerötter och Swedish Roots, det senare en engelskråkig utgåva som i
första hand vänder sig till amerikanska forskare med
svenska intressen.
Peter Karlsson, Bromma innehar från november
2001 sysslan som ”Anbytarvärd” på Anbytarforum.
Nättidningen inklusive de regionala utgåvorna ligger på en server i Stockholm, medan de övriga funktionerna (Anbytarforum, Rötterkatalogen, Rötterhjälpen, Litteratur-Sök) ligger på två servrar i Mariehamn på Åland.

Släktboken Släkten …2
”Släkten …2”, innehållande sju släktutredningar,
utkom i november. Arbetet med denna bok har utförts av Jan Appelquist och Elisabeth Thorsell.

Sveriges dödbok
Den nya versionen av CD-skivan Sveriges dödbok
1950-1999, innehållande varierande uppgifter om ca
4,2 miljoner personer, har under året sålts i 1.124
ex. Under hösten diskuterades möjligheterna för en
kompletterad version av dödboken.

Personal
Carl Szabad har varit anställd som kanslichef på
heltid. Gunvor Hjärtström har varit projektanställd
som förbundssekreterare sedan 1/1. Elisabeth
Thorsell har varit anställd på halvtid för rådgivning,
redigering av delar av RÖTTER fram till den 31/12.

Bonnie Raftö har vikarierat som kanslist under hela
året. Gull-Britt Nordahl har hjälpt till med medlemsregistreringen under jan-feb. I Göteborg har Kent
Andersson varit anställd på heltid och skött försäljning och utskick samt även påbörjat arbetet med
gravstensinventeringen.

Lokalfrågor
I Stockholm har verksamheten bedrivits på
Warfvinges väg 16 på Kungsholmen. Lokalerna har
också utnyttjats för mindre sammankomster och kurser. Lokalerna har även använts av följande underhyresgäster för kurser, möten m.m.: SSGF, DIS-Öst,
Archeion och Föreningen för Smedsläktsforskning.
I Göteborg har verksamheten bedrivits på Tredje
Långgatan 39.

Ekonomi
2001 var ännu ett positivt år ekonomiskt. Det stadigt ökande antalet stödjande medlemmar samt en
god försäljning av förbundets egen och externt
producerad litteratur och CD-rom ger en stabil ekonomisk grund för den övriga utåtriktade verksamheten.
Den höjda rabattsatsen för medlemsföreningarnas
inköp av varor har medfört en kraftig ökning av deras bonus, som blev 31.259:-.
Förbundet har tilldelats 40.000:- från Bingo-Lotto
som bidrag till marknadsföring. Nettoöverskottet har
oavkortat utdelats till de föreningar som sålt lotter,
nämligen Folkare Släktforskarförening, Gellivarebygdens Forskarförening, Midälva Genealogiska
Förening, Tjust Släktforskarförening, Töreboda Släktforskarförening och Öckerööarnas Släktforskarförening.
Riksarkivets enskilda nämnd har under året beviljat förbundet ett anslag på 54.000:-.
Förbundet är en god kund hos Posten. Under året
har närmare 100.000 försändelser lämnat förbundet
med adress till släktforskare inom och utom landet,
fördelade på ShF, SvA, årskort, årsböcker, Angeläget, postorder samt informationsmaterial och forskarkommunikation. Drygt 1.500 forskarförfrågningar
har besvarats via e-post.
I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningarna.

Arbetsgruppen för arkiv och bibliotek
Arbetsgruppen, som tillsattes efter Riksstämman
1998, har under året bestått av Ingrid Nilsson, Sigurd Nygren samt förbundsordföranden. På gruppens
förslag inrättade förbundsstyrelsen under året ett
Arkiv- och Bibliotekspris. Medlemsföreningarna fick
tillfälle att föreslå mottagare av de båda prisen, på
vardera 10.000:- och till första mottagare av prisen
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utsågs Malmö stadsarkiv respektive Kunskapskällan
vid Skellefteå Museum. Prisen delades ut av Thord
Bylund vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

Slutord och utblick
Verksamheten i förbundet har under år 2001 kommit att fokuseras på kontakter med arkivverket och
övriga myndigheter och aktörer. En rad initiativ har
tagits och fler är att vänta. Förbundsstyrelsen anser
att det är viktigt att släktforskningen blir erkänd och
uppskattad som den kulturella folkrörelse den är. Det
är också viktigt att driva frågor som rör tillgänglighet och rimliga och rättvisa avgifter, i den mån avgifter måste förekomma.
Förbundets stabila ekonomi är en förutsättning för
alla de satsningar som under året påbörjats eller planeras. En rad nya databaser och register kommer att
göras tillgängliga för släktforskarna under de närmaste åren, och förbundet står väl rustat i detta avseende. Det är också förbundets förhoppning att kunna
bistå medlemsföreningarna med råd och dåd när det
gäller databashantering, t.ex. i form av ett presentationsprogram för födelse-, vigsel- och dödsnotiser.
Nättidningen RÖTTER fortsätter att utvecklas, och
i takt med ny och förbättrad teknik står nya spännande möjligheter för dörren. Förbundsstyrelsen betraktar RÖTTER som ett prioriterat område, till alla
släktforskares fromma.

Stockholm den 13 maj 2002

Ted Rosvall
Ordförande

Annika Otfors
1:a vice ordf

Christina Gustavsson
2:a vice ordf

Olof Cronberg

Sam Blixt

Thord Bylund

Ragnar Fornö

Sven Johansson Sigurd Nygren

Torbjörn Näs

Kjerstin Olofsson

Styrelsenytt i korthet
Kugelbergska samlingen
På förbundsstyrelsens uppdrag har Carl Szabad införskaffat en scanner och provat ut lämplig teknik
för inscanning av den Kugelbergska klippsamlingen
på Kungliga Biblioteket. De försök som har gjorts
ger mycket god läsbarhet både på skärm och vid utskrift. Förbundsstyrelsen beslutade därför att fortsätta med projektet med syfte att tillgängliggöra hela
klippsamlingen på CD-rom och/eller DVD.

Kvalitetsutredningen som pdf
Efter förslag från flera medlemsföreningar beslutade förbundsstyrelsen att Kvalitetsutredningen även
skall göras tillgänglig som en pdf-fil, som föreningarna gratis kan tanka ned från Rötter. Förbundsstyrelsen hoppas att utredningen därmed skall få en ännu
bättre spridning. Det tryckta häftet, som är på 68 sidor, kan fortsatt beställas från kanslierna till ett pris
av 40:-.

Samarbete med Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund gör nu gemensam sak i två för släktoch hembygdsforskare viktiga frågor; De ”försvunna
kyrkböckerna” och Lantmäteriets Häradskartor. Gemensamma skrivelser (se sid 30-31) har sänts till
Svenska Kyrkan respektive Lantmäteriet, uppvaktningar och kampanjer väntar. Tillsammans är vi en
stark påtryckningsgrupp med omkring en halv miljon (!) medborgare bakom oss.

Ordförandelistan
Förbundets e-postlista för föreningarnas ordföranden är igång och fungerar som den ska. Information,
frågor och nyheter som rör föreningarnas och förbundets verksamhet behandlas här snabbt och behändigt. Tyvärr är långt ifrån alla medlemsföreningar
med på listan. Det beror kanske på att inte alla ordföranden har e-post. Det går dock alldeles utmärkt
att delegera e-posten och ordförandelistan till någon
annan person ur styrelsen. Det vore ytterst värdefullt om samtliga medlemsföreningar på detta sätt
kunde ingå utbytet av tankar och idéer. Ni som ännu
inte är med: Utse snarast en e-postansvarig och hör
av er med adressuppgifter till förbundskansliet.
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Bokslut
Redovisning avseende förvaltningen av Sveriges Släktforskarförbunds medel för
tiden
2001-01-01 till 2001-12-31
Samtliga belopp i tkr

RESULTATRÄKNING
Intäkter:

Budget 2001

2001

2000

270
1 550
15
1 570
950
100
5
100
55
0
------4 615

321
1 788
15
1 590
1 197
95
1
169
94
- 44
-------5 226

292
1 699
14
2 386
1 297
87
1
161
94
17
------6 048

100
140
300
650
650
650
80
1 150
700
100
40

127
174
382
599
512
936
78
1 041
701
82

------4 580

127
230
330
687
623
785
102
1 233
628
100
36
19
------4 900

55

326

1 411

2 350
- 2 350

1 890
-2 350

326

951

Organisationsavgifter
Stödjande avgifter
Stämmoavgifter
Försäljning egen produktion 1
Försäljning extern produktion
Annonsintäkter
Provisioner och administrationsersättning
Ränteintäkter
Lotteri- och statligt bidrag
Varulagerförändring 2
Summa intäkter:
Kostnader:
Stämmokostnader 3
Ledningskostnader
Information, marknadsföring 4
Produktionskostnad ShF och SvA 5
Produktionskostnad övrig förlagsverksamhet 6
Inköp extern produktion
Bonus och bidrag till medlemsorganisationerna
Lönekostnader 7
Kanslikostnader 8
Avskrivningar inventarier
Försäkring
Kundförluster
Summa kostnader:
Resultat före reservationer
Upplösning av reserver från föregående år
Årets avsättningar till reserver
Årets resultat:
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BALANSRÄKNING

Tillgångar:

2001-12-31

2000-12-31

5 963
118
28
5
258
123
------6 495

6 679
139
14
1
303
111
------7 247

2001-12-31

2000-12-31

Summa skulder:

155
125
74
663
------1 017

277
107
881
830
------2 095

Avsatta reserver, se nedan

2 350

2 350

Balanserat eget kapital från föregående år
Årets resultat:

2 802
326

1 851
951

Summa eget kapital:

3 128

2 802

Summa skulder och eget kapital:

6 495

7 247

50
50
400
150

50
50
300
150
100
400
500
300
100
150
50
50
150
------2 350

Kassa- och bankmedel
Kundfordringar
Lönebidragsfordringar
Fordringar från fonderna
Varulager
Kontorsinventarier
Summa tillgångar:
Skulder och eget kapital:
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Medlemsavgifter i förskott
Årsbokssubskriptioner i förskott

Specifikation av avsatta reserver:
Släkthistoriskt Forum, register
Svenska Antavlor, register
Nästkommande årsbok
Årsbok 1988-2002 register
Släkten ... 2
Elgenstierna supplement
Div faksimil- och andra bokutgåvor
Nya CD-utgåvor
Investeringar
Riksstämma
Arbetsgrupper
Konferenser
Bidrag till föreningsprojekt och -arrangemang
Summa avsatta reserver:
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GENEALOGISK UNGDOMS FOND

RESULTATRÄKNING:

Intäkter:

2001

2000

1,5
---1,5

1,6
---1,6

Summa kostnader:

0,4
0,2
---0,6

0,3
0,2
---0,5

Årets resultat:

0,9

1,1

Tillgångar:

2001-12-31

2000-12-31

Bankmedel

126,6
------126,6

125,7
-----125,7

0,2
---0,2

0,3
---0,3

Summa eget kapital:

35,5
89,9
1,0
------126,4

34,6
89,7
1,1
------125,4

Summa skulder och eget kapital:

126,6

125,7

Ränteintäkter
Summa intäkter:

Kostnader:
Diverse omkostnader
Förvaltningsarvode till Förbundet

BALANSRÄKNING:

Summa tillgångar:

Skulder och eget kapital:
Skuld till Förbundet
Summa skulder:
Kapital tillgängligt för utdelning
Fondkapital
Årets resultat
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VICTOR ÖRNBERGS MINNESFOND

RESULTATRÄKNING:

Intäkter:

2001

2000

Ränteintäkter

0,5
-----0,5

0,6
---0,6

Summa kostnad

0,1
----0,1

0,1
-----0,1

Årets resultat:

0,4

0,5

Tillgångar:

2001-12-31

2000-12-31

Bankmedel

74,2
-----74,2

73,5
-----73,5

4,4
----4,4

- 0,2
------ 0,2

Summa eget kapital:

0,0
69,4
0,4
-----69,8

3,9
69,3
0,5
-----73,7

Summa skulder och eget kapital:

74,2

73,5

Summa intäkter:

Kostnader:
Förvaltningsarvode till Förbundet

BALANSRÄKNING:

Summa tillgångar:

Skulder och eget kapital:
Skuld till Förbundet
Summa skulder:
Kapital tillgängligt för utdelning
Fondkapital
Årets resultat
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Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser finns.
Styrelsen föreslår att årets överskott 325.952:35 jämte från föregående års balanserade vinstmedel 2.802.187:04,
tillhopa 3.128.139:39, balanseras i ny räkning.
För Genealogisk Ungdoms fond föreslås i enlighet med fondhandlingen att av årets överskott 1.043:17
överförs 893:17 till kapital tillgängligt för utdelning och 150:- till fondkapital.
För Victor Örnbergs Minnesfond föreslås i enlighet med fondhandlingen att årets överskott 465:76 fördelas
så att 413:76 tillförs kapital tillgängligt för utdelning och 52:- tillförs fondkapital.
Stockholm i mars 2002
Ted Rosvall, ordförande
Sam Blixt
Christina Gustavsson
Kjerstin Olofsson
____________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carl Szabad, kassaförvaltare
Thord Bylund
Sven Johansson
Annika Otfors

Olof Cronberg
Sigurd Nygren

Ragnar Fornö
Torbjörn Näs

Årsbok 2001 670', årsböcker 1989-2000 50', lösnummer ShF 7', lösnummer SvA 5', Svenska sjuk-domsnamn
25', Elgenstiernas ättartavlor 56', Sveriges dödbok 576', Svenska ortnamn 112', övrig egen produktion 89'.
Varulagret värderat till inköps-/produktionskostnad för ett års kalkylerad försäljning, alternativt verk-ligt
inköpspris om lagret är mindre.
Ombudens resekostnader 60', stämmokostnader 49', konferenser 18'.
Nättidningen Rötter 109', Angeläget 29', Gravstensinventeringen 10', Bok och Bibliotek 52', reklam 30', övrigt
28'.
Släkthistoriskt Forum 516', Svenska Antavlor 171'.
Årsbok 2001 377', Sveriges dödbok 1950-1999 20', Svenska ortnamn 20', Elgenstierna 91', Släkten 39', övrig
egen produktion 76'.
Kent Andersson, Gunvor Hjärtström, Bonnie Raftö, Carl Szabad, Elisabeth Thorsell.
Lokalhyror 337', lokalomkostnader 18', kontorsmateriel 93', telefon 34', porto 98', bankavgifter 30', datorunderhåll 13', försäkringar 5'.
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Stadgar
Nuvarande stadgar

Förslag till reviderade stadgar

Stadgar för
Sveriges Släktforskarförbund

Stadgar för
Sveriges Släktforskarförbund

Antagna den 25 oktober 1986 och reviderade den
16 september 1989.

Antagna den 25 oktober 1986, reviderade den 16
september 1989 samt den 24 augusti 2002.

§ 1 Riksförbundets namn

§ 1 Riksförbundets namn

Riksförbundets namn är Sveriges Släktforskarförbund, nedan kallat riksförbundet.

Riksförbundets namn är Sveriges Släktforskarförbund, nedan kallat riksförbundet.

§ 2 Riksförbundets ändamål

§ 2 Riksförbundets ändamål

Riksförbundets ändamål är att som sammanhållande
riksorganisation
- tjäna medlemmarnas och släktforskningens
syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen,
- värna om det släkthistoriska källmaterialet och
dess tillgänglighet för forskningen,
- sprida kunskap om släktforskningen och dess
betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse
och vetenskap,
- samarbeta med inhemska och utländska organisationer.
Riksstämman fastställer årligen en verksamhetsplan.

Riksförbundets ändamål är att som sammanhållande organisation
- tjäna medlemmarnas och släktforskningens
syften genom att bevaka och främja släktforskningens intressen,
- värna om det släkthistoriska källmaterialet
och dess tillgänglighet för forskningen,
- sprida kunskap om släktforskning och dess
betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse
och vetenskap,
- samarbeta med inhemska och utländska organisationer.

§ 3 Medlemskap

§ 3 Medlemskap

Riksförbundet har två typer av medlemmar:
Medlemsorganisation.
Medlemsorganisation utgörs av medlemsförening
eller medlemsförbund. Medlemsorganisation skall
ha främjandet av släktforskning som en av sina
huvuduppgifter. Organisationen är självständig inom
ramen för riksförbundets stadgar. Medlemsorganisation skall till riksförbundet erlägga fastställd avgift enligt § 20. Medlemsorganisation äger utse ombud till riksstämman enligt § 10. Medlemskap som
medlemsorganisation beviljas av förbundsstyrelsen
och anmäls på ordinarie riksstämma. Utöver vad som
sägs i § 15 äger förbundsstyrelsen rättighet att till
medlemsförbund delegera antagandet av medlemsförening
Stödjande medlemmar.
Stödjande medlemmar utgörs av fysiska personer
eller juridiska personer. Svensk organisation som kan
beviljas medlemskap som medlemsorganisation kan

Riksförbundet har två typer av medlemmar: Medlemsförening och Sammanslutning av medlemsföreningar, nedan kallad sammanslutning.
Medlemsförening och sammanslutning skall ha
främjandet av släktforskning som en av sina huvuduppgifter, samt tillämpa en öppen medlemsantagning.
Medlemsförening och sammanslutning är självständig inom ramen för riksförbundets stadgar.
Medlemsförening och sammanslutning skall till
riksförbundet erlägga fastställd avgift enligt § 20.
Medlemsförening och sammanslutning äger utse
ombud till riksstämman enligt § 10.
Medlemskap som medlemsförening eller sammanslutning beviljas av förbundsstyrelsen och anmäls
på ordinarie riksstämma.
Sammanslutning äger rätt att, efter delegation och
i samråd med förbundsstyrelsen, till riksförbundet
anta medlemsförening.
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inte bli stödjande medlem. Stödjande medlem skall
erlägga fastställd avgift enligt § 20.

§ 4 Hedersledamöter och korresponderande
ledamöter
Till hedersledamot i riksförbundet kan riksstämman
utse person som på ett utomordentligt sätt främjat
riksförbundets eller släktforskningens intresse.
Förbundsstyrelsen kan utse korresponderande ledamöter.
Hedersledamot och korresponderande ledamot betraktas som stödjande medlem men är befriad från
stödjande avgift.

§ 4 Hedersledamot
Till hedersledamot kan riksstämman utse person
som på ett utomordentligt sätt främjat riksförbundets eller släktforskningens intresse. Förslag om ny
hedersledamot skall beredas av förbundsstyrelsen
före behandling på riksstämman.

§ 5 Organisation

§ 5 Organisation
Riksförbundets verksamhet utövas genom
–
riksstämman, som är riksförbundets högsta
beslutande organ (se §§ 6–11),
–
förbundsstyrelsen, som är riksförbundets beslutande och verkställande organ (se §§ 12–16) och
–
kansliet, som administrerar riksförbundets
verksamhet enligt särskild arbetsordning.

Riksförbundets verksamhet utövas genom
– riksstämman, som är riksförbundets högsta
beslutande organ (7-12 §§)
– förbundsstyrelsen, som är riksförbundets beslutande och verkställande organ (13-17 §§),
– förbundskansliet, som administrerar riksförbundets verksamhet enligt särskild arbetsordning som fastställs av förbundsstyrelsen.

§ 6 Riksstämmor

§ 6 Riksstämmor

Riksstämma är ordinarie eller extra.
Ordinarie riksstämma hålls årligen senast under oktober månad.
Extra riksstämma hålls när förbundsstyrelsen eller
revisorerna finner det påkallat eller framställan
därom inkommit från minst en femtedel av medlemsorganisationerna.

Riksstämma är ordinarie eller extra.
Ordinarie riksstämma hålls årligen senast under oktober månad.
Extra riksstämma hålls när förbundsstyrelsen eller
revisorerna finner det påkallat eller framställan
därom inkommit från minst en femtedel av medlemsföreningarna.

§ 7 Kallelse till riksstämma

§ 7 Kallelse till riksstämma

Kallelse till riksstämma utfärdas av förbundsstyrelsen senast tre månader före riksstämman genom
skrivelse till medlemsorganisationerna.
Senast en månad före riksstämman tillställs
medlemsorganisationerna förslag till föredragningslista och eventuella förslag från valberedningen. Senast en månad före ordinarie riksstämma tillställs
medlemsorganisationerna dessutom förbundsstyrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse samt
inkomna motioner jämte förbundsstyrelsens yttrande
över dem.

Skriftlig kallelse till riksstämma utfärdas av
förbundsstyrelsen senast tre månader före riksstämman.
Senast tre månader före riksstämman tillställs medlemsföreningarna föredragningslista och förslag från
valberedningen. Senast tre månader före ordinarie
riksstämma tillställs medlemsföreningarna dessutom
förbundsstyrelsens årsredovisning, revisorernas berättelse samt inkomna motioner. Förbundsstyrelsens
yttrande över inkomna motioner skall tillställas
medlemsföreningarna senast en månad före riksstämman.
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§ 8 Ärenden vid ordinarie riksstämma

§ 8 Ärenden vid ordinarie riksstämma

Vid ordinarie riksstämma förekommer följande ärenden:
1. Upprop av ombud, anmälan av nya medlemsorganisationer samt fastställande av
röstlängd.
2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare vid riksstämman.
3. Val av två ombud att jämte ordföranden
justera protokollet samt vid behov tjänst
göra som rösträknare.
4. Val av andra behövliga mötesfunktionärer.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om riksstämman har blivit behörigen
utlyst.
7. Föredragning av förbundsstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för
föregående verksamhetsår samt fråga om
beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Fastställande av verksamhetsplan, budget
och avgifter för kommande verksamhetsår.
9. Val av förbundsordförande för en mandatperiod (två år).
10. Beslut om antal och val av ledamöter i för
bundsstyrelsen, vilka utses för en mandat
period (två år) på sådant sätt att hälften av
platserna står till förfogande varje år.
11. Val av två revisorer, varav en samman
kallande, och två revisorssuppleanter, alla
för två verksamhetsår (se § 17).
12. Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande, för tiden intill dess
nästa ordinarie riksstämma avslutats
(se § 18).
13. Behandling av förslag och framställningar
från förbundsstyrelsen.
14. Behandling av motioner (se § 21).
15. Övriga ärenden.
Punkterna 9 och 11 skall endast förekomma vartannat år. Frågor som icke upptagits på föredragningslistan kan upptas till behandling och beslut efter riksstämmans beslut (undantag § 23).

Vid ordinarie riksstämma förekommer följande ärenden:
1. Fastställande av röstlängd samt anmälan av
nya medlemsföreningar.
2. Val av ordförande och vice ordförande samt
anmälan av sekreterare vid riksstämman.
3. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Val av rösträknare samt övriga mötesfunktionärer.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om riksstämman blivit behörigen
utlyst.
7. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för
föregående verksamhetsår samt fråga om
beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Behandling av förslag och framställningar
från förbundsstyrelsen.
9. Behandling av motioner.
10. Behandling av verksamhetsplan, budget och
avgifter för kommande verksamhetsår.
11. Val av förbundsordförande för en mandatperiod (två år).
12. Beslut om antal och val av ledamöter i förbundsstyrelsen, vilka utses för en mandatperiod (två år) på sådant sätt att hälften av
platserna står till förfogande varje år.
13. Val av två revisorer och två ersättare, på
sådant sätt att hälften av platserna står till
förfogande varje år. Beslut om vem som
skall vara sammankallande.
14. Val av fem ledamöter i valberedningen,
varav en ordförande, för tiden intill dess
nästa ordinarie riksstämma avslutats.
15. Övriga ärenden.
Punkt 11 skall endast förekomma vartannat år.
Ärenden som inte upptagits på föredragningslistan
kan, efter riksstämmans beslut, behandlas men inte
avgöras vid riksstämman.

§ 9 Ärenden vid extra stämma

§ 9 Ärenden vid extra stämma

Vid extra riksstämma får endast förekomma de
ärenden som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie riksstämma (se § 8).

Vid extra riksstämma får endast förekomma de
ärenden som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie riksstämma.
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§ 10 Ombud vid riksstämma

§ 10 Ombud vid riksstämma

Varje medlemsorganisation får utse ett ombud för
varje påbörjat trehundratal medlemmar i organisationen vilka är registrerade av organisationen den
31 sistlidne december. En medlemsorganisation får
dock högst representeras av fem ombud.
Medlemsorganisation skall till förbundsstyrelsen
anmäla utsedda ombud och eventuella suppleanter.
Anmälan ska ske skriftligen senast en månad före
riksstämma. Om särskilda skäl föreligger får ombud
anmälas senast vid uppropet på riksstämman.
Medlemsförening kan överlåta sin rätt att utse ombud till medlemsförbund. Sådan överlåtelse skall anmälas till förbundsstyrelsen senast i samband med
anmälan av ombud.

Varje medlemsförening och sammanslutning som
erlagt medlemsavgift, har rätt att utse ombud till
Riksstämman enligt följande;
För medlemsförening:
1
- 299 medlemmar 1 ombud
300 - 999 medlemmar 2 ombud
1000 medlemmar 3 ombud
För sammanslutning:
1 - 9 medlemsföreningar 1 ombud
10 - medlemsföreningar 2 ombud
Representationen för medlemsförening baseras på
medlemsantalet, så som det är registrerat av föreningen vid utgången av föregående år.
Representationen för sammanslutning baseras på
antalet medlemsföreningar inom sammanslutningen,
så som det är registrerat av sammanslutningen vid
utgången av föregående år.
I de fall sammanslutning även har fristående medlemmar, som inte är anslutna till någon av de i sammanslutningen ingående föreningarna, redovisar
sammanslutningen dessa som sina egna, med avgifter och representation som för medlemsförening.
Medlemsförening och sammanslutning skall till förbundsstyrelsen anmäla utsedda ombud. Varje förening eller sammanslutning representerar sig själv.
Anmälan skall ske skriftligt, senast en månad före
riksstämman. Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas senast vid uppropet på riksstämman.

§ 11 Omröstning vid riksstämma

§ 11 Omröstning vid riksstämma

Röstberättigade vid riksstämma är ombuden. Ombud äger en röst och kan inte vara representerad genom fullmakt.
Medlem i medlemsorganisation och stödjande medlem, som inte är ombud, har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt vid riksstämman.
Omröstning sker öppet utom vid val då sluten
omröstning skall ske om så begärs. Beslut fattas genom enkel majoritet utom när kvalificerad majoritet
är föreskriven i stadgarna (§§ 22 och 24). Vid lika
röstetal gäller den mening som sammanträdets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör.

Röstberättigade vid riksstämma är ombuden. Ombud äger en röst och kan inte vara representerat genom fullmakt.
Medlemsföreningars medlemmar, som inte är ombud, har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt
vid riksstämman.
Omröstning sker öppet utom vid val då sluten
omröstning skall ske om så begärs. Beslut fattas genom enkel majoritet utom när kvalificerad majoritet
är föreskriven i stadgarna (§ 22 och 24). Vid lika
röstetal gäller den mening som sammanträdets ordförande biträder utom vid val då lotten avgör.

§ 12 Förbundsstyrelsens säte

§ 12 Förbundsstyrelsens säte

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.
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§ 13 Förbundsstyrelsens ledamöter

§ 13 Förbundsstyrelsens ledamöter

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande
samt ytterligare minst åtta ledamöter.
En mandatperiod omfattar tiden intill dess ordinarie riksstämma avslutats två år efter valet.
Avgår ledamot av förbundsstyrelsen under pågående mandatperiod väljs vid nästa riksstämma efterträdare endast till mandatperiodens slut.
Förbundsstyrelsen utser inom sig en eller två vice
ordförande samt inom eller utom sig sekreterare,
kassaförvaltare och andra behövliga funktionärer.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande
samt ytterligare minst åtta ledamöter.
En mandatperiod omfattar tiden intill dess ordinarie riksstämma avslutats två år efter valet.
Avgår ledamot av förbundsstyrelsen under pågående mandatperiod väljs vid nästa riksstämma efterträdare endast till mandatperiodens slut.
Förbundsstyrelsen utser inom sig en eller två vice
ordförande samt inom eller utom sig sekreterare,
kassaförvaltare och andra behövliga funktionärer.
Förbundsstyrelsen kan även tillsätta de utskott och
organ som förbundsstyrelsen finner lämpligt.

§ 14 Förbundsstyrelsens sammanträden

§ 14 Förbundsstyrelsens sammanträden

Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger
årligen på kallelse av förbundsordföranden eller när
minst sex ledamöter så begär.
Kallelse skall vara skriftlig och utgå minst tre
veckor före sammanträdet. Vid brådskande ärenden
kan dock förbundsstyrelsen sammankallas med kortare varsel.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst halva
antalet ledamöter, däribland ordförande eller en vice
ordförande, är närvarande.
Protokoll skall föras vid varje sammanträde.

Förbundsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger
årligen på kallelse av förbundsordföranden eller när
minst sex ledamöter så begär.
Kallelse skall vara skriftlig och utgå senast tre
veckor före sammanträdet. Vid brådskande ärenden
kan dock förbundsstyrelsen sammankallas med kortare varsel.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig om minst halva
antalet ledamöter, däribland ordförande eller en vice
ordförande, är närvarande.
Protokoll skall föras vid varje sammanträde och utsändas senast tre veckor efter mötet.

§ 15 Förbundsstyrelsens uppgifter

§ 15 Förbundsstyrelsens uppgifter

Förbundsstyrelsen åligger att
– utlysa riksstämma och verkställa riksstämmans
beslut,
– som högsta beslutande organ under tiden mellan riksstämmorna handha riksförbundets angelägenheter,
– bereda de ärenden som skall behandlas på riksstämman,
– avge årsredovisning, vilken skall innehålla
verksamhetsberättelse, resultaträkning och
balansräkning,
– fastställa arbetsordning för riksförbundets
kansli.
Förbundsstyrelsen utser personer att för olika fall
teckna riksförbundets firma. Förbundsstyrelsen kan
delegera beslutanderätt till utskott eller motsvarande,
eller enskilda personer.
Vid behandling av fråga av synnerlig vikt bör
medlemsorganisationerna beredas tillfälle att yttra sig.

Förbundsstyrelsen åligger att
– utlysa riksstämma och verkställa riksstämmans
beslut,
– som högsta beslutande organ under tiden mellan riksstämmorna handha riksförbundets angelägenheter,
– bereda de ärenden som skall behandlas på
riksstämman,
– avge årsredovisning, vilken skall innehålla
verksamhetsberättelse, resultaträkning och
balansräkning,
– fastställa arbetsordning för förbundskansliet.
Förbundsstyrelsen utser personer att för olika fall
teckna riksförbundets firma. Förbundsstyrelsen kan
delegera beslutanderätt till utskott eller motsvarande,
eller till enskilda personer.
Vid behandling av fråga av synnerlig vikt bör
medlemsföreningarna beredas tillfälle att yttra sig.
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§ 16 Omröstning i förbundsstyrelse

§ 16 Omröstning i förbundsstyrelse

Varje ledamot av förbundsstyrelsen äger en röst.
Ledamot kan inte vara representerad genom fullmakt.
Sekreterare, kassaförvaltare och andra funktionärer som valts utom förbundsstyrelsen har förslagsoch yttranderätt men ej rösträtt.
Omröstning sker öppet utom vid val då sluten omröstning skall ske om så begärs. Beslut fattas genom
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som sammanträdets ordförande biträder utom vid val
då lotten avgör.

Varje ledamot av förbundsstyrelsen äger en röst.
Ledamot kan inte vara representerad genom fullmakt.
Funktionär, som inte är ledamot i styrelsen, kan
adjungeras till styrelsen. Den som är adjungerad har
yttranderätt, men inte rösträtt.
Omröstning sker öppet utom vid val då sluten omröstning skall ske om så begärs. Beslut fattas genom
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
som sammanträdets ordförande biträder utom vid val,
då lotten avgör.

§ 17 Revision

§ 17 Revision

Revisorerna skall vara två, varav en skall utses till
sammankallande. Revisorssuppleanter skall vara två.
Avgår revisor eller revisorssuppleant under mandatperioden väljs vid nästa riksstämma efterträdare till
mandatperiodens slut.
Riksförbundets räkenskaper jämte vederbörliga
handlingar skall senast under mars månad överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna skall senast under maj månad till förbundsstyrelsen lämna berättelse över granskning av
föregående års förvaltning och ge förslag angående
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Revisorerna skall vara två, varav en skall utses till
sammankallande. Ersättare för revisorerna skall vara
två.
Avgår revisor eller ersättare för revisor under
mandatperioden väljs vid nästa riksstämma efterträdare till mandatperiodens slut.
Förbundsstyrelsens årsredovisning, räkenskaper
jämte vederbörliga handlingar skall senast under
mars månad ställas till revisorernas förfogande för
granskning.
Revisorerna skall senast under april månad till
förbundsstyrelsen lämna berättelse över granskning
av föregående års förvaltning och ge förslag angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 18 Valberedning

§ 18 Valberedning

Val vid riksstämma förbereds av en valberedning.
Denna består av fem ledamöter, varav en är sammankallande.
Till valberedningen ställda förslag bör ha kommit
denna tillhanda senast under mars månad.
Valberedningens förslag skall senast under maj månad överlämnas till förbundsstyrelsen.

Val vid riksstämma förbereds av en valberedning.
Denna består av fem ledamöter, varav en är ordförande.
Till valberedningen ställda förslag skall ha kommit valberedningens ordförande eller förbundskansliet tillhanda senast den 15 april.
Valberedningens förslag skall senast den 15 maj
överlämnas till förbundsstyrelsen.

§ 19 Räkenskapsår

§ 19 Räkenskapsår

Riksförbundets räkenskapsår och verksamhetsår
sammanfaller med kalenderår.

Riksförbundets räkenskapsår och verksamhetsår
sammanfaller med kalenderår.

§ 20 Medlemsavgifter

§ 20 Medlemsavgift m.m.

Medlemsavgifterna till förbundet är:
Organisationsavgift, som betalas av medlemsorganisation. Avgiften baseras på antalet medlemmar i

Medlemsavgifter för medlemsförening och sammanslutning fastställs av riksstämman och baseras
på antalet medlemmar respektive medlemsföreningar
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medlemsorganisationen den 31 sistlidne december.
Medlemsförening kan till medlemsförbund överlåta
administration och inbetalning av avgifter.
Stödjande avgift, som betalas av stödjande medlem i form av ett fast belopp. Stödjande medlem –
fysisk person – som under året fyller högst 25 år,
erlägger reducerad stödjande avgift.
Organisationsavgift, stödjande avgift och reducerad stödjande avgift fastställs av riksstämman. Riksstämman kan till förbundsstyrelsen delegera fastställandet av stödjande avgifter.
Organisationsavgiften skall betalas senast under
april månad. Medlemsorganisation skall senast under februari månad varje år till riksförbundet inge
uppgift om antalet medlemmar i medlemsorganisationen avseende den 31 sistlidne december. Medlemsförening vars avgift betalas via medlemsförbund, skall i god tid anmäla antalet medlemmar
till medlemsförbundet.
Riksstämman kan fastställa stämmoavgift för ombudens deltagande i riksstämman. Stämmoavgiften
skall användas till att täcka ombudens reskostnader
m.m. i direkt samband med riksstämman.

den 31/12 föregående kalenderår.
Medlemsförening och sammanslutning skall senast
under februari månad varje år till förbundskansliet
inge uppgift om antalet medlemmar i medlemsföreningen respektive sammanslutningen vid utgången av föregående kalenderår.
Medlemsavgiften skall betalas senast under april
månad. Medlemsförening som inte betalar sin medlemsavgift inom utsatt tid förlorar rätten att utse
ombud, om inte förbundsstyrelsen beslutar annat.
Riksstämman kan fastställa stämmoavgift för ombudens deltagande i riksstämman.

§ 21 Motioner

§ 21 Motioner

Medlemsorganisation har rätt att inlämna motioner till ordinarie riksstämman. Motioner, som skall
vara skriftliga, skall insändas till förbundsstyrelsen
senast den 15 april för att kunna behandlas av riksstämman samma år.

Medlemsföreningar har rätt att inlämna motioner
till ordinarie riksstämma. Motioner skall vara skriftliga och skall insändas till förbundskansliet senast
den 15 april för att kunna behandlas av riksstämman
samma år.

§ 22 Stadgetolkning

§ 22 Stadgetolkning

I händelse av tvekan om stadgarnas tolkning eller
om fall skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till riksstämma eller avgörs i brådskande fall av förbundsstyrelsen.

Vid tvist om tolkning av stadgarna hänskjuts frågan till riksstämman eller avgörs i brådskande fall
av förbundsstyrelsen som har tolkningsföreträde.

§ 23 Stadgeändring

§ 23 Stadgeändring

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för
att bli gällande beslutas av ordinarie riksstämma.
Fråga om stadgeändring måste vara meddelad i kallelse för att beslut skall kunna fattas. Förslaget skall
bifogas kallelsen. För beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall för
att bli gällande beslutas av ordinarie riksstämma.
Fråga om stadgeändring måste vara meddelad i kallelse för att beslut skall kunna fattas. Förslaget skall
bifogas kallelsen. För beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.

§ 24 Riksförbundets upplösning

§ 24 Riksförbundets upplösning

För upplösning av riksförbundet fordras beslut
därom vid två på varandra följande ordinarie riks-

För upplösning av riksförbundet fordras beslut
därom vid två på varandra följande ordinarie riks-
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Nuvarande stadgar

Förslag till reviderade stadgar

stämmor med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
I händelse av riksförbundets upplösning skall
dess tillgångar överlämnas till sammanslutning
med likartade intressen eller till offentligt arkiv
eller bibliotek. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista riksstämmans beslut.

stämmor med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.
I händelse av riksförbundets upplösning skall dess
tillgångar överlämnas till sammanslutning med likartade intressen eller till offentligt arkiv eller bibliotek. Eventuellt befintliga medel disponeras enligt sista riksstämmans beslut.

Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till Förbundsstyrelseledamöter.
Den av föregående Förbundsstämma utsedda
valberedning har den 13 maj 2002 till Förbundsstyrelsen lämnat nedanstående förslag till
styrelseledamöter och revisorer.
Valberedningen har haft som målsättning att
finna kandidater, som utifrån kunskaper, erfarenheter, geografisk spridning och könsfördelning på bästa sätt ska komplettera förbundsstyrelsen den kommande perioden.
Förbundets medlemsföreningar har rätt, och
som valberedningen tycker, skyldighet att till
valbered-ningen lämna in förslag, nominera,
styrelsekan-didater.
Engagemanget för denna viktiga fråga är förvånansvärt lågt. Inom föreskriven tid inkom
endast två nomineringar.
Vi i valberedningen är väl medvetna om att vårt
förslag inte uppfyller vår strävan att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män. Den
geografiska spridningen är acceptabel och vi är
övertygade om att de föreslagna kandidaternas
kunskaper och erfarenheter kompletterar nuvarande styrelse på ett bra sätt.

Förbundsordförande 2002-2004
Ted Rosvall, Falköping
omval
Övriga ledamöter 2002-2004
Sam Blixt, Oskarshamn
omval
Per Frödholm, Asarum
nyval
Barbro Stålheim, Nyköping
nyval
Björn Fredriksson, Boden
nyval
Kent Lundvall, Uddevalla
nyval
Revisorer 2002-2004
Håkan Linderyd, Nyköping
omval
Revisorer 2002-2003
Lena A Löfström, Sollentuna nyval
Revisorssuppleanter 2002-2004
Åke Kjellqvist, Staffanstorp
nyval
Revisorssuppleanter 2002-2003
Gustaf von Gertten, Stockholm nyval
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Motion 1/02

Motion 3/02

Motion angående filmning av flyttattester volymer HI och HII

Angående filmning hos SVAR av pastoratens
flyttningsattester

Det har visat sig att flyttningsattesterna efter mitten på
1800-talet och i vissa fall i början på 1800-talet inte
blivit filmade. De finns heller inte kvar på pastorsexpeditionerna utan flyttats till landsarkiven. Då det är
av vikt för forskningen att veta vart anorna har tagit
vägen kan det vara av stor betydelse att ha tillgång till
dessa handlingar på microfilm.
Ett exempel som är aktuellt för oss är att det ofta står
”utflyttade till Mark”. Hade man haft tillgång till filmade attester kunde man enklare lösa detta än att åka
till Göteborg och leta i lösa blad.
Vi utgår från att detta inte bara gäller Småland och
Västergötland utan också på andra ställen i landet.

Varför har inte dessa filmats i samband med husförhörslängderna (A:I) fram till 1900, oftast finns de inte längre
fram än till 1830-talet. Vi är många, som i husförhör i
Skåne mötts av besked som ”kom från Småland” eller
helt enkelt ingen anteckning alls, när familjen plötsligt
dyker upp o. På så sätt står vi där med lång näsa. Där
kan också sta t. ex. ”flyttat från Bohuslän”!! Dessa bekymmer uppträder säkert över hela landet.

Westbo-Mo forskarförening

Motion 2/02
Angående filmning av pastoratens flyttningsattester HI, HII och vigselattester samt övriga bilagor
Man kan fråga sig varför dessa bilagor inte har blivit
filmade i samband med de att övriga kyrkoböcker filmades.
Det visar sig nämligen att vi väldigt ofta ”kör fast”,
därför att det inte står i flyttningsboken urförligt vart
personen flyttade, det kan sto flyttade till Mark, eller
flyttade till Bohuslän.
Liksom i flyttningsboken, kom från Skaraborg, eller
inflyttad från Småland. Flyttningsattesterna ger även
en lite fylligare bild av personen i fråga.
Kontakt har tagits med Landsarkivet i Göteborg, där
Gunilla Nordström har ansvaret för filmningen. Vid förfrågan blev svaret, det har filmats en del av Landsarkivets
flyttningsattester. För närvarande ligger det i malpåse,
på grund av brist på pengar och personal.
Vi är medvetna om att en stor del av flyttningsattesterna är utrensade, men det är viktigt att få en helhetsbild över vad som finns kvar.
Västgöta Genealogiska Förening förslår riksstämman
besluta

att förbundsstyrelsen gör en undersökning vilka
område som är filmade och upprättar en förteck
ning över dessa
att förbunsstyrelsen söker påverka arkiven så filmning
av resterande bilagor blir återupptagen
att det filmande materialet överförs på mikrokort.
För VGF:s styrelse
Eric Carlsson, ordförande

Bjäre Släktring, Stig Edenfur, ordförande

Förbundsstyrelsens kommentar till motionerna
1/02, 2/02 och 3/02:
En komplettering av den s k mormonfilmningen för
tiden före 1900 känns alltmer angelägen efterhand
som folkbokföringsfilmningen i Fränsta fortsätter.
Filmningsbehovet för Södra Sverige är dock större
än vad de preliminära prognoserna förutsade och den
ursprungliga tidsplanen kan troligen inte hållas med
nuvarande kapacitet. Eftersom Svenska Kyrkans
församlingsorganisation inte längre har samma kapacitet som tidigare är det ohållbart att församlingarna behåller folkbokföringen mer än några år till.
På 10 år har inte ens hälften av 1900-talsmaterialet
filmats. SVAR har inte de resurser som krävs för att
plocka ut vad som bör filmas av det äldre materialet
- inte bara flyttningsattester, utan hela det äldre attestmaterialet samt kyrkoräkenskaper i den utsträckning
dessa kan komplettera och ersätta förlorat folkbokföringsmaterial. Detta måste ske på landsarkiven, som
idag inte har resurser för detta arbete. Här måste alltså
färska pengar in i form av projektanslag eller liknande. En samordning av landsarkivens och SVAR:s
resurser beträffande det material som enskilda landsarkiv har låtit filma bör också ske. Ett lämpligt forum, som bör utnyttjas i detta sammanhang, är
Riksarkivets produktråd där förbundet har plats.

Förbundsstyrelsen föreslår
att andemeningen i motionerna bifalles.
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka
för att allt befintligt filmat attestmaterial
m.m. görs tillgängligt.
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka
för att allt ännu ej filmat attestmaterial snarast filmas eller scannas och görs tillgäng
ligt.
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Sekretess med finess
Sjuttio år och därmed basta!
Så har det hetat i alla tider, och så har vi trott att det
faktiskt fungerade. För alla kyrkoböcker äldre än 70 år
var det fritt fram, för yngre material däremot kalla handen. Det är också ett budskap som många arkiv predikat med större eller mindre fasthet. Och så kom det
häromdagen en skrivelse från Bo Holm i Malmö, som
ställer allting på huvudet. Så här skriver han:
“Jag är grundligt trött på alla vilseledande och felaktiga uppgifter om sekretess för uppgifter i kyrkoböckerna. Den största syndaren är SVAR/Riksarkivet som
borde veta och säkert också vet bättre. I SVAR:s kataloger kan man läsa att det finns en generell sekretess
på 70 år för uppgifter ur kyrkoböckerna. Denna uppgift återges och åberopas i olika sammanhang, bl a av
församlingsexpeditioner. Uppgiften om en generell sekretess på 70 år är fullkomligt felaktig. Så här ligger
det till.
Enligt Tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmän handling, dvs handling
som förvaras vid statlig eller kommunal myndighet,
inkl Svenska Kyrkan (även efter skiljandet från Staten). Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt.
Från denna grundläggande rättighet finns vissa undantag, som anges i Sekretesslagen. För uppgifter i
kyrkoböckerna gäller sekretess “för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det av särskild anledning
kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.” Sådan sekretess får
gälla i högst 70 år. Kravet “särskild anledning” innebär givetvis att sekretessbeläggning kan komma i fråga
endast i undantagsfall och endast avse enstaka uppgifter. Att sekretessbelägga hela årgångar av kyrkobokföringen har inget som helst stöd i lagen.
SVAR:s uppgifter i kataloger och andra sammanhang
om 70 års sekretess strider således mot Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. 70-årsregeln är inte
någon generell inskränkning i rätten att ta del av allmän handling, det är tvärtom en tidsmässig inskränkning i myndighetens möjlighet att sekretessbelägga
sådan handling, i de undantagsfallsekretessbeläggning
överhuvudtaget kan ske.
Det är givetvis bekvämt för SVAR/Riksarkivet att
sekretessbelägga hela årgångar av kyrkobokföringen,
i stället för att pröva om det kan finnas enstaka uppgifter som skall sekretessbeläggas, men det finns ingen
anledning att släktforskaren skall finna sig i detta lagstridiga beteende. Han eller hon har rätt att ta del av
kyrkobokföringen fram till dags dato, med ytterst få
undantag och då för enstaka uppgifter.
Bo Holm, Malmö”

Häromdagen släppte Riksarkivet en ny rapport (2002:1)
med rubriken; “Sekretess i Folkbokföringen vid utlämnande av uppgifter från landsarkivet”. Författare till det
lilla häftet på 26 sidor är Riksarkivets verksjurist, Ulla
Ahlqvist, och det är spännande läsning för oss släktforskare. Det visar sig, att de tankar som bl.a. framförts av Bo
Holm, är riktiga. Det finns ingen generell sekretessgräns,
som säger att allt kyrkoboksmaterial yngre än 70 år är
hemlighetsstämplat. Det är tvärt om så, att praktiskt taget
allt kyrkoboksmaterial, ända fram till 1991 egentligen är
tillgängligt för alla som vill studera det. Det är endast
enstaka uppgifter som i vissa fall kan vara föremål för
sekretess. Problemet är bara att “isolera” dessa enstaka
uppgifter, så att allmänheten inte av misstag får syn på
sådana.
I en bilaga, med rubriken “Behandling av mikrokorten”
föreslås det, att det borde vara möjligt att, efter genomgång, “maska bort” de eventuellt känsliga uppgifterna om
t.ex. adoptioner, dödsordsaker, könsbyten, faderskapsdomar o.s.v. så att man därefter kan ge allmänheten tillgång till en lätt redigerad “publik” version av mikrokorten.
Det är en tilltalande tanke, men kräver naturligtvis en hel
del arbete. Förmodligen blir det lättare att göra sådana
redigeringar i det publika materialet när källan så småningom finns tillgänglig digitalt.
Följande mening är särskilt intressant för oss som forskar i nutid: “Enheter (d.v.s. kyrkböcker) som endast innehåller lysnings- och vigselböcker, konfirmationsböcker
samt flyttningslängder kan frisläppas tidigare efter bedömning av respektive landsarkiv”. Det är således i huvudsak
födelse- och dödböckerna som kan förväntas innehålla
känsligt material, och som därför behöver gås igenom före
ett frisläppande. Lysnings- och vigselböckerna innehåller tydligen ingen sådan information, och det borde därför vara möjligt att lätta på förlåten, även när det gäller
SVARs försäljning och uthyrning av sådana volymer ända
fram till 1991. Konfirmationslängderna torde inte heller
innebära några problem, medan det eventuellt kan göra
det när det gäller flyttningslängderna. Det kan t.ex. finnas förföljda kvinnor, som fått ny identitet, men som i
värsta fall skulle kunna spåras med hjälp av dessa längder. Ju längre tiden går, desto mindre blir dock risken i
sådana sällsynta fall.
Förbundsstyrelsen skall nu studera dessa råd och anvisningar ingående, och se vilka konsekvenser de kan tänkas få för oss släktforskare. Ämnet kommer också upp på
ordförandekonferensen i Borlänge.
För den som vill fördjupa sig i ämnet går det att beställa
häftet (ISBN 91-38-31957-9 eller ISSN 1402-9685) genom
Fritzes kundtjänst, 106 47 STOCKHOLM.
Tel. 08-690 91 90 orderfax 690 91 91, eller ladda ner
från www.ra.se/ra/pdf/sekretess.pdf.
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Verksamhetsplan för 2003
Förbundets verksamhet kan sägas omfatta tre
huvudområden: Information och kontaktskapande, kontakter med myndigheter och institutioner samt projekt av olika slag. Förbundet skall bistå sina medlemsföreningar med service, rådgivning, kurser, konferenser, förmedling av litteratur och data, samt sköta kontakterna med myndigheter, arkiv, bibliotek och privata aktörer. Den enskilda släktforskaren drar i
förlängningen också nytta av förbundets verksamhet, inte minst genom tidskriften Släkthistoriskt Forum (5 nummer per år), Svenska
Antavlor (2 nummer per år), Släktforskarnas
Årsbok samt databaser på CD-rom. Nättidningen
Rötter med avdelningen Anbytarforum, utgör en
enastående resurs, som flitigt och regelbundet
används av tusentals enskilda släktforskare. Det
är dock visavi medlemsföreningarna som förbundets verksamhet primärt riktas.
Information och kontaktskapande:
För medlemsföreningarna använder sig förbundet av fyra metoder för information; Medlemstidningen Angeläget, avdelningen FörbundsRötter under Nättidningen Rötter, reguljära utskick samt den s.k. ”ordförandelistan” via e-post.
Även i Släkthistoriskt Forum förekommer viss
information om förbundets verksamhet. Förbundet avser att under året ytterligare låta utveckla
Rötter med nya avdelningar, databaser och funktioner. Förutom 2003 års riksstämma i Ronneby
med traditionella kurser och konferenser, planerar förbundet för en ny Släktforskar- och
förtroendemannakonferens under våren. Under
2003 finns det också planer på en nordisk släktforskarkonferens. Förbundsstyrelsen och de anställda medarbetarna kommer att, när så är möjligt, under året fortsätta besöka de medlemsföreningar över hela landet som så önskar, för
information, diskussion och eventuella jubileer.
Det är också viktigt att försöka inspirera de släktforskarföreningar som ännu står utanför förbundet att bli medlemmar.

Kontakter med myndigheter och institutioner:
Kontakterna med arkivvärlden och verksamhetsnära myndigheter kommer att intensifieras.
Förbundsstyrelsen hoppas under året kunna besöka ett flertal större arkiv för diskussion med
ledning och personal kring tillgänglighet, öppettider, kopieringsmöjligheter, policy kring sekretessfrågor, registerframtagning, läsesalsrutiner
och mycket annat. Förbundet kommer också att
fortsätta agera i frågor som rör avgifter, rättviseaspekter och geografisk fördelning av resurser.
Projekt:
Förbundet kommer att fortsätta med utgivning
av databaser på CD-rom. Projektet ”Namn åt de
döda” fortsätter, och är tänkt att komplettera
nästa utgåva av Sveriges dödbok. Digitaliseringen av ”Kugelbergska samlingen” fullbordas
och görs tillgänglig. Likaså fortsätter Gravstensinventeringen och resultatet tillgängliggörs.
Förutom dessa tre huvudområden, kommer förbundet att fortsätta arbetet med särskilda ämnen, som på olika sätt behöver belysas, diskuteras eller utredas, t.ex.
* Kvalitet i släktforskningen Planer finns på
en eller flera populärt hållna broschyrer kring
viktiga frågeställningar i kvalitets utredningen. Även frågor kring kompetenshöjande åt
gärder för kursledare kommer att priorite
ras.
* Etikfrågor bl.a. kring lagar, regler och
praxis vid Internetpublicering.
* Släktforskning i skolan bl.a. frågor kring
finansiering och handledarutbildning.
* Bibliotek Informations- och utbildnings
insatser riktade mot folkbiblioteken.
* Ny inventering av svenska bosättningsom
råden i utlandet, liksom ursprungsländer
och orter för svensk invandring, där de nya
resurserna via Internet tas till vara.
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Stockholm 2002-05-13

Intäkter:

Budget 2003

Organisationsavgifter
Stödjande eller prenumerationsavgifter
Rötters vänner
ShF, SvA, äldre årsböcker
Årsbok 2003
Övrig egen produktion
Försäljning extern produktion
Annonsintäkter
Statligt bidrag
Ränteintäkter
Varulagerförändring
Summa intäkter:

380'
1.680'
120'
80'
680'
1.400'
1.200'
80'
55'
170'
0'

5.845'

Kostnader:
Stämmokostnader
Ledningskostnader
Information, marknadsföring, försäkring
Produktionskostnad ShF och SvA
Produktions- och utvecklingskostnad Rötter
Årsbok 2003
Övrig egen produktion
Inköp extern produktion
Bonus och bidrag till medlemsorganisationerna
Lönekostnader
Lokalkostnader
Kontorsomkostnader
Avskrivning inventarier
Årets vinst
Summa kostnader:
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150'
250'
300'
880'
170'
350'
650'
900'
80'
1.300'
350'
350'
100'
15'

5.845'
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Ontario, California 8-10/8 2002
Förra årets stora satsning kring en svensk närvaro vid de amerikanska släktforskardagarna i
Davenport, Iowa, fick ett snöpligt slut. Som ni
väl alla minns kom världshistorien emellan.
Terroristattackerna mot New York och mot den
amerikanska nationen stängde landet även för
så fredliga kontakter som släktforskning. Den
12-hövdade svenska delegationen kom inte
längre än till Paris. Efter att ha slickat våra sår
gör nu förbundet ett nytt försök – denna gång
till släktforskardagarna i Ontario, California,
organiserade av vår systerorganisation FGS (Federation of Genealogical Societies). Samma koncept som i Davenport kommer att gälla, och så
här stod det i presentationen den gången:
”Det finns fler svenskättlingar i USA än i
Sverige”
Denna häpnadsväckande slutsats lär faktiskt
vara alldeles sann. Det ”svenska blodet” flyter,
ehuru uttunnat, hos ca 15 miljoner amerikaner,
men bara hos ca 8 miljoner människor här i
Sverige. Det här innebär att det finns en oerhörd potential för svensk-relaterad släktforskning hos våra avlägsna släktingar i USA, kanske rent av ett uppdämt behov av information
och vägledning. Samtidigt finns det i Sverige ett
stort intresse för att hitta de försvunna emigranterna och deras ättlingar, manifesterat genom emigrantforskarcirklar, produktionen av
CD-emigranten. EMI-bas och flera andra datorstödda hjälpmedel, samt genom Emigrantinstitutet i Växjö, Emigrantregistret i Karlstad,
Göteborgsemigranten m.fl. instutitioner och projekt.”
Förbundets monter, med svensk flagga och
pepparkakor, kommer bl.a. att innehålla följande:
* En eller flera särskilda broschyrer med eng
elsk text kring svensk släktforskning,
släktforskarrörelsen, nättidningen Rötter
med Anbytarforum och svenska CD-produkter.
* En ”datoriserad” avdelning, med flera da
torer med svenska register och databaser
(Sveriges Dödbok, Emigranten, PLFs databas, Kronobergs Databas, Söder- och
Klaraskivorna, Svenska ortnamn, Sveriges
telefonkatalog på CD-rom m.fl.) tillgängliga och direkt sökbara. Montern skall gi

vetvis vara Internetansluten för att kunna
visa och ta hjälp av Rötter, Anbytarforum,
DISBYT, Jönköpings databas, Släktdata,
Lantmäteriets kartsök m.m.
* Direktkontakt via e-mail/fax till ”hemmafronten” kommer att upprätthållas. Frivilliga medhjälpare på olika arkiv och bibliotek kan förhoppningsvis direkt kunna
hjälpa till med enkla sökningar ur det
svenska källmaterialet, så att de som besöker montern omedelbart, eller åtminstone dagen därpå, kan få besked och där
med en positiv första kontakt med svensk
släktforskning.
Den andra sidan av myntet vid släktforskardagarna i Californien är att den svenska delegationen skall få tillfälle att informera sig om nya
produkter och ny teknik inom den amerikanska
släktforskningen, kunskaper som kan vara värdefulla även för svensk släktforskning och för
ev nya projekt inom Sveriges Släktforskarförbund.
Från förbundet reser denna gång Anna-Lena
Hultman, Sam Blixt, Hans Egeskog och Ted
Rosvall, från Föreningen DIS, Olof Cronberg,
från Föreningen Släktdata, Charlotte Börjesson
och från Genealogiska Föreningen, Lisa
Qviberg.
Vill Du vara kontaktperson i Sverige?
Konferensens öppettider är:
Torsdag 8/8 09.30 – 18.00
(= 00.30 – 09.00 svensk tid)
Fredag 9/8 09.00 – 18.00
(= 00.00 – 09.00 svensk tid)
Lördag 10/8 09.00 – 16.00
(= 00.00 – 07.00 svensk tid)
Tidsförskjutningen på 9 timmar kommer att vara
ett bekymmer – och naturligtvis går det inte att
tänka sig ”nattvak” på våra arkiv och bibliotek.
Men uppgifter som plockats fram under dagen,
svensk tid, kommer kanske lagom till nästa dags
amerikanska öppettid.
Håll utkik på vår särskilda hemsida!

http://www.dis.se/swedgentour/
Här finns all information som behövs om konferensen i Ontario, California, om den svenska
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gruppen och om hur det hela skall gå till. Glöm
inte heller att göra täta besök på Anbytarforum
under dessa dagar. Där kommer efterlysningar,
frågor och svar att samlas under resans gång.
Kanske är det just Dina släktingar – eller svenskättlingar från Din socken – som hör av sig….
Hör av dig till kansliet, eller direkt till gruppens
hemsida, om du vill vara med om detta spännande projekt. Vi är tacksamma för alla kontaktpersoner vi kan hitta!
Rätt plats?
Förra året var de amerikanska släktforskardagarna förlagda till mellanvästern, hjärtat av
den ursprungliga svenskheten i USA. Årets konferens kan tyckas ligga långt från Minnesota,
Illinois, Iowa, och de andra typiska ”svenskstaterna”. Men skenet bedrar. Folkomflyttningarna – migrationen – på den amerikanska kontinenten har medfört att Californien idag faktiskt
är den stat i USA som har allra flest svenskättlingar. De kan räknas i miljoner. Dessutom
kommer det släktforskare i tusental från hela
USA och även ifrån Canada till denna konferens.
Kingsburg
Vill man uppleva det svenskaste av allt svenskt
i Californien skall man besöka den lilla staden
Kingsburg nära Fresno. Här vajar den svenska
flaggan, här kan man rida på Dalahästar, här går
det att köpa både pepparkakor, knäckebröd och
inlagd sill. Här kan man dansa runt majstången,
fira Lucia och mycket annat i en serie av svenska
festivaler och särskilda ”ethnic days”. Dock saknar man ett riktigt svenskt bageri…. Amerikanska bullar och kakor kan inte jämföras med
svenska på samma vecka! Handelskammaren i
Kingsburg letar nu med ljus och lykta efter en
svensk bagare som vill etablera sig där. Ett tips
till alla äventyrslystna sockerbagare här i landet….
Till Kingsburg kommer den svenska delegationen tisdagen den 6/8 och även där kommer vi
att visa våra svenska resurser i form av databaser, Inter-netsidor och mycket annat. Tjuvstart
alltså på tisdagseftermiddagen (= ca 05.00 –
10.00 svensk tid).
Salt Lake City
Eftersom den svenska gruppen befinner sig så
pass ”nära” alla släktforskares Mecka, Family

History Center i Salt Lake City, Utah, är ett besök och ett ”Work Shop” även inplanerat där.
Mer information om denna forskardag, som
kommer att äga rum omkring 22 eller 23/8 kommer på hemsidan, på Förbunds-Rötter, på
Anbytarforum samt på ”Ordförandelistan”.
Välkomna att vara med om denna spännande,
kontaktskapande, aktivitet!
Ted Rosvall

Styrelseledamöter!
Med föreningens exemplar av detta nummer av ANGELÄGET följer en lista över
funktionärerna i respektive förening. De
som ska ha ANGELÄGET är ordförande
(ORD), vice ordförande (VOR), kassör
(KAS), sekreterare (SEK) och eventuell
redaktör (RED). Var vänliga och korrigera listan och sänd till Stockholmskansliet, tack!

Avgifter 2003
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad organisationsavgift för år 2003: d.v.s. beräknad efter 7 kr/medlem.
Förbundsstyrelsen föreslår att ingen stämmoavgift skall tas ut för riksstämman 2003.
Övriga avgifter är beroende på huruvida
förslaget till reviderade stadgar för Sveriges Släktforskarförbund tas vid Riksstämman 2002. Med det nya förslaget försvinner begreppet ”stödjande medlem” och
avgiften för erhållande av Släkthistoriskt
Forum med Svenska Antavlor övergår till
att bli en styrelsefråga.
Om de nya stadgarna går igenom föreslår
förbundsstyrelsen en särskild årlig avgift
för Sammanslutning av medlemsföreningar, baserad på 100:- per ingående
medlemsförening.
Om det nya stadgeförslaget inte skulle antas av rikssämman föreslår förbunsstyrelsen orörändrad stödjande avgift med
180:- samt oförändrad reducerad stödjande
avgift med 90:- för 2003.
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Svenska kyrkans Församlingsförbund
S:t Eriksgatan 63
112 34 STOCKHOLM

Ang. Svenska kyrkans ”ansvar” för kyrkböckerna
De svenska kyrkböckerna från omkring 1895 till 1991
försvinner i snabb takt från sina hemförsamlingar.
Syftet är vällovligt. Persondata från nästan 100 år
skall via mikrofilmning och/eller digitalisering säkras åt eftervärlden. Inga prästgårdsbränder skall i fortsättningen få förstöra kommande generationers möjligheter att söka sina rötter. Böckerna får stanna kvar
hos respektive landsarkiv efter filmningen, och Riksarkivet/SVAR sköter försäljning och uthyrning av
mikrokort för perioden fram till den s.k. sekretessgränsen. Kvar i församlingen blir ingenting. Trots
att kyrkan i över 300 år har haft ansvaret för den
svenska folkbokföringen finns snart ingenting kvar,
som erinrar om detta. Den kulturskatt, som kyrkböckerna utgör, och som också är en del av kyrkans
historia och tradition, konfiskeras och centraliseras.
Från början var det meningen att församlingarna
skulle få en uppsättning av sina avlevererade kyrkböcker på mikrokort – en rimlig kompensation kan
det tyckas – och så skedde också i Norrland, där
mikrofilmningen av det moderna materialet började.
Tyvärr brast det i informationen kring denna åtgärd.
Många präster och församlingar var totalt ointresserade av materialet, tyckte bara att det var skönt att
bli av med alla besvärliga släkt- och hembygdsforskare. Man förstod inte att det faktiskt följde ett ansvar med dessa kort. Ett ansvar, men också en möjlighet. Det finns skräckhistorier om hur oförstående
präster helt sonika kastade bort mikrokorten, eller
rent av skänkte dem till någon lokal forskare eller
förening. Så får det naturligtvis inte gå till, och resultatet har blivit att församlingarna nu inte längre
får en uppsättning mikrokort som kompensation för
de inlevererade kyrkböckerna.
Det här är en mycket olycklig situation, som både
Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund nu vill fästa kyrkans uppmärksamhet
på. Kyrkböckerna är ju inte bara statens förlegade
folkbokföringssystem, de är också en oerhört viktig
del av bygdens själ, kulturhistoria på både socken-,
by-, gårds- och personnivå.
Det är egendomligt att inte kyrkan inser farorna i
att så totalt avhända sig ansvaret för och delaktigheten i de urkunder, som man själv under mer än 300
år varit med om att skapa.
Dessutom behövs kyrkböckernas uppgifter ofta på
hemmaplan, t.ex. för att kunna utreda gravrätter,

hjälpa ”hemvändande” turister från när och fjärran
att hitta fram till sitt ursprung och till sina släktingar,
att kunna arrangera ”återvändardagar” av typ ”hemkyrkans dag”, konfirmandjubiléer o.s.v. Även i sin
ämbetsutövning, t.ex. vid dödsfall och i själavårdande
situationer, behöver prästen ibland vara lite ”påläst”
i församlingsbornas familjeförhållanden. Dessutom
kan kyrkböckerna faktiskt utgöra en viktig kontaktyta
för församlingen, en möjlighet att möta även dem
som står utanför kyrkans liv.
Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund anser att det i varje pastorat bör finnas en komplett uppsättning av alla de egna församlingarnas kyrkoböcker på mikrokort, från 1600-talet
och fram till 1991. Dessa källor har skapats av församlingarna, och det är rimligt att åtminstone en
kopia får finnas kvar hos arkivbildaren. Det bör också
finnas en eller flera läsapparater för mikrokort på
varje pastorsexpedition, eller var man nu väljer att
placera materialet för största möjliga lokala tillgänglighet. Det är också viktigt att det inom varje pastorat finns en person som är ansvarig för kyrkoboksmaterialet, och som i förekommande fall kan göra
den sekretessprövning som i enstaka fall kan behöva
göras på material yngre än 70 år.
Svenska kyrkan har inte längre något formellt ansvar för folkbokföringen. Icke desto mindre kvarstår,
som vi ser det, ett historiskt och kulturellt ansvar.
Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund vill gärna och snarast diskutera dessa
frågor med representanter för Svenska kyrkan och
ber härmed om ett första sammanträffande.
Stockholm den 15/5 2002
Sveriges Släktforskarförbund
Ted Rosvall, förbundsordförande
Sveriges Hembygdsförbund
Göran Furuland, förbundsordförande
Kopia för kännedom:
Samtliga stift inom Svenska kyrkan
Samtliga pastorat inom Svenska kyrkan
Kyrkans Tidning, Riksarkivet, Landsarkiven
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Lantmäteriet
Lantmäterigatan 2
801 82 GÄVLE

Ang. ”De digitala häradskartorna” – tillgänglighet och prisbild
Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund har uppmärksammat att Häradskartorna 1859-1934 har digitaliserats. Dessa
kartor är av utomordentligt värde för släkt- och
hembygdsforskare över hela vårt land, inte minst
eftersom numera försvunnen och därmed svårlokaliserad bebyggelse ofta finns med i detta
äldre material. För torpinventering och liknande
hembygdsprojekt är häradskartorna helt oumbärliga.
Det vi reagerar över är prissättningen. Ett kartblad, beställt från Lantmäteriets hemsida, kostar
ca 200 kronor. Det innebär att kartorna för t.ex.
Hallands län (82 blad) skulle kosta omkring
16.000 kronor - en fullkomligt orimlig summa.
Med en sådan prissättning kommer kartmaterialet inte att användas i till närmelsevis den utsträckning som det finns intresse och potential
för.
En bättre lösning vore, enligt vårt sätt att se, att
göra kartorna tillgängliga länsvis via CD. Med
en rimlig prissättning, t.ex. 500:- per CD, skulle
inkomsterna mångdubblas, samtidigt som det
historiska materialet skulle få den spridning det
förtjänar. Varje seriös släkt- eller hembygdsforskare kommer att vilja ha ”sina” läns häradskartor
på CD, och sannolikt kommer intresset för kartor över huvud taget, och därmed även för

Lantmäteriets övriga produktion, att öka starkt.
Det höga priset avskräcker. Det rimliga priset,
särskilt på en bra och modern produkt, lockar
till köp, och ger i slutändan en långt större vinst
för producenten, i detta fall Lantmäteriet.
Sveriges Släktforskarförbund och Sveriges Hembygdsförbund ber härmed om ett sammanträffande med Lantmäteriet för att diskutera ovanstående tankar och ett eventuellt samarbete. Vi
tror att vi med våra rikstäckande organisationer
skulle kunna vara Lantmäteriet till stor hjälp och
nytta, både vad beträffar konceptet och den framtida marknadsföringen och distributionen av
Lantmäteriets häradskartor på CD.

Stockholm 15/5 2002
Sveriges Släktforskarförbund
Ted Rosvall, förbundsordförande
Sveriges Hembygdsförbund
Göran Furuland, förbundsordförande
Kopia för kännedom:
Riksarkivet,
Landsarkiven,
Kulturdepartmentet

HJÄLP TILL ATT SPRIDA BUDSKAPEN!

Dessa båda skrivelser – till Svenska kyrkan och till Lantmäteriet – behöver få
största möjliga spridning. Använd gärna texterna i Era medlemstidningar och på
era hemsidor. Diskutera också gärna frågorna på Era medlemsmöten, och framför allt; Tipsa Era lokala tidningar och radiokanaler om Släktforskarförbundets
och Hembygdsförbundets gemensamma aktion. En kopia till pastorsexpeditionen och biblioteket därhemma skadar säkert inte heller…
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Viktor Örnbergs hederspris

Föreningens medlemstidning

Årets mottagare av Victor Örnbergs Hedersstipendium på 10.000:- heter Kjell Lindblom.
Det beslutade förbundsstyrelsen vid sitt majsam-manträde. Kjell, som bor i Stockholm, är
ett känt namn, särskilt bland Vallonättlingar,
vars förening han sedan många år leder. Han
är också en mycket flitig cirkelledare, som
genom åren har undervisat bortemot 1500 nybörjare och fortsättare i det ädla ämnet släktforskning. Av trycket har han bl.a. utgivit den
mycket användbara ”Vallonsläkter under 1600talet” i tre band, samt den pedagogiska skriften ”Prästens lilla kråka”, den senare i samarbete med Elisabeth Thorsell. Han har även
gjort specialstudier över enskilda vallonsläkter,
t.ex. Sporrong, Bovin och Gauffin.
Sveriges Släktforskarförbund gratulerar
denne flitige släktforskare och cirkelledare till
priset och önskar honom många flitiga och produktiva år framöver samt hälsar honom välkommen till Borlänge för att ta emot priset vid
stämmomiddagen.

Sedan jag tog över som redaktör för Släkthistoriskt Forum vid årsskiftet så har vi på förbundet upptäckt en liten olägenhet. Jag finns
inte i Stockholm, utan i Kalmar. Det betyder att
alla de medlemsblad som kommer till förbundet inte kommer under ögonen på redaktören
för ShF. Eftersom det finns material i era medlemsblad som är värt att uppmärksammas även
av forskare som inte är medlemmar i de lokala
föreningarna brukar jag, liksom min företrädare,
gå igenom tidningarna på jakt efter nyheter och
andra intressanta artiklar, som sedan presenteras i ShF.
För att underlätta detta arbete, och för att försäkra er om att era medlemsblad blir genomgångna och uppmärksammade efter förtjänst, så
skulle jag vilja be om en tjänst.
Skulle det vara möjligt att i fortsättningen
kunna få ett exemplar av Er medlemstidningar
till förbundsexpeditionen i Stockholm och
kanliet i Göteborg som tidigare, för arkivering,
och ett exemplar till min adress i Kalmar?
Jag tackar på förhand för Er hjälp.
Mvh
Hans Egeskog
Släkthistoriskt Forum

Min postadress är
Plöjarevägen 8
393 53 Kalmar

Hedersdiplom
Förbundsstyrelsen har beslutat att årets hedersdiplom för förtjänstfull släktforskargärning
skall tillfalla Ingrid Nilsson, Trelleborg, Eric
Carlsson, Borås, Kerstin Jonmyren, Kalmar
och Birger Johansson, Njudunga.
Sveriges Släktforskarförbund gratulerar och
hälsar dessa fyra flitiga och engagerade
föreningsmänniskor välkomna att ta emot sina
diplom vid stämmomiddagen i Borlänge.

Hedersmedlemmar
Sveriges Släktforskarförbunds hedersmedlemmar är:
Erik Thorell
Allan Grund
Bertil Haslum
Carl-Gösta Gyllenswärd
Krister Lagerswärd
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