
ANGELÄGET 2/2007
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                                  Maj 2007

Kallelse till riksstämma 2007
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2007.

Dag lördag den 24 augusti 2007
Tid kl 13.00 – 16.00
Plats Halmstads Teater, Kungsgatan 25 A, Halmstad - se vidare skyltning i lokalerna

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar/sammanslutningar.
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 årsredogörelse 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. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen, vilka utses för en mandatperiod (två år) på sådant 

sätt att hälften av platserna står till förfogande varje år.
12. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
13. Val av två revisorer och två ersättare, på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande 

varje år. Beslut om vem som ska vara sammankallande.
14. Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för tiden intill dess nästa ordinarie 

riksstämma avslutats.
15. Övriga ärenden. 

Sekretariatet är öppet kl 10.00 – 12.00 – se skyltning i lokalen

Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet i entrén för registrering och för att hämta ut stämmo-
handlingarna senast kl 12.00, vilket är en timma före riksstämmans öppnande.
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Årets riksstämma hålls i Halmstads teater som också
är skådeplats för årets Släktforskardagar. Ett antal
aktiviteter genomförs också i det näraliggande
Stadsbiblioteket. 

Ombud vid stämman
Enskilda föreningar har rätt till följande antal om-
bud:
1 - 299 medlemmar Ett ombud
300 - 999 medlemmar Två ombud
1.000 eller flera medlemmar Tre ombud

För sammanslutning gäller: 
Upp till 9 medlemsföreningar Ett ombud
10 eller fler medlemsföreningar Två ombud

Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud
I början av juni skickar kansliet ut detaljerad infor-
mation för anmälan av ombud till riksstämman.

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud
till riksstämman, skall senast den 12 juli 2007 anmäla
dessa via något av angivna alternativ. Om särskilda
skäl föreligger får ombud anmälas till sekretariatet
senast 1 timma före riksstämman.

Debattregler
Inledningsanföranden skall begränsas till högst sex
minuter och repliker till högst tre minuter. 

Stämmoavgift och resebidrag
Enligt tidigare riksstämmobeslut skall medlemsorga-
nisationerna inte erlägga någon stämmoavgift. Det
är däremot viktigt att anmälan sker i tid! 

Resekostnader överstigande 300 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordfö-
rande i förening med mindre än 300 medlemmar, om
denne deltar i ordförandekonferensen och ej är
samma person som föreningens ombud. 

Ansökan om resebidrag 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 kostna-
der som hotell, mat och dylikt ersätts inte.

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisa-
tioner har närvarorätt vid stämman. Yttrande- och
rösträtt innehas endast av dem som är ombud för
medlemsorganisationer. Andra släktforskarföre-
ningar är välkomna att sända observatörer till riks-
stämman.

Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas bli behandlade på riks-
stämman återfinns i förslaget till dagordning på för-
sta sidan.

Välkommen till Halmstad!
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Årsredogörelse 2006
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I början av 2006 uppdagades det att förbundets eko-
nomi var minst sagt skakig. Trots nästan omedelbara
åtgärder lyckades det inte förbundsstyrelsen att
vända ekonomin under verksamhetsåret. Orsakerna
till detta diskuteras i detalj på sidan 26. Det är först
under innevarande år, 2007, som ekonomin
kan sägas ha återhämtat sig, och för-
siktiga beräkningar visar på ett
överskott vid årets slut.

När ekonomin svajar är
det svårt att fokusera
på något annat. Dock
lyckades det förbun-
det att, i huvudsak i
egen regi, genom-
föra Släktforskar-
dagarna 2006, ett
mycket stort och
delvis nyska-
pande arrange-
mang. Över 6000
personer besökte
utställningarna,
som var förlagda
till Factory i Nacka,
där det också ge-
nomfördes ett 40-tal
föreläsningar. Till de nya
aktiviteterna hörde en
”släktforskarakut” och en
”pröva-på-datasal”, där besö-
karna själva fick möjlighet att söka i
databaser och bland digitala bilder. 

Det ovanliga med Släktforskardagarna 2006 var det
faktum att media fick upp ögonen för släktforskning
som den kulturella folkrörelse den är. TV och Radio
fanns på plats och det skrevs också en hel del om
evenemanget och om släktforskning i både huvud-
stadens och övriga landets dagspress. Och i TV-soffan
fick rikets både dåvarande och nuvarande statsmi-
nister en introduktion till sin släkts historia.

Under 2006 arbetades det intensivt med andra delen
av projektet Namn åt de döda, som under 2007 re-
sulterar i en ny version av Sveriges dödbok. Däremot
kom det fortsatta arbetet med Emibas till ett plöts-
ligt och olyckligt stillestånd. Ett nytt projekt, Konsu-
latsarkiven, kom tack vare benäget bistånd från MKC
i Fränsta igång, och dessutom genomfördes en för-
studie till ytterligare ett nytt projekt, Sveriges grav-
bok.

Under hösten 2006 fick representanter för släktfors-
karrörelsen tillfälle att träffa Riksarkivets chefskolle-

gium och där diskutera en rad ämnen; Folkräkningen
2011, det långsiktiga bevarandet av den elektroniska
folkbokföringen, teknikskiftet mikrofilmning/skan-
ning av kyrkoböckerna 1895-1991, tillgängliggö-
rande av register och nycklar, gallringsprinciper m.m.

Förbundet har också i Riksarkivets och lands-
arkivens samarbetsråd hårt drivit frå-

gan om ett analogt bevarande,
eller på annat sätt betryg-

gande säkerställande av
den moderna folkbokfö-

ringen, vilket resulte-
rade i en skrivelse

från rådet till Skat-
teverket, följt av
ett sammanträf-
fande med repre-
sentanter för
samma verk. 

Under året beslu-
tades det också
om en nydaning
och modernise-

ring av delar av
Nättidningen Röt-

ter, där särskilt dis-
kussionsdelen Anby-

tarforum kom att stå i
centrum. Anbytarforum är

tänkt som en resurs för
släktforskare att utbyta infor-

mation, råd och tips, en möjlighet
att efterlysa försvunna förfäder och släk-

tingar samt en mötesplats för diskussioner kring
släktforskningsrelaterade spörsmål. Så används
också Anbytarforum av de allra flesta och det har
därmed kommit att bli en omistligt del av den mo-
derne släktforskarens vardag. Emellertid drabbas
Anbytarforum också regelbundet av Spam-attacker,
liksom av icke släktforskningsrelaterade diskussioner
under rubriker som ”Ordet är fritt” och ”Övriga
ämnen”. Även inslagen av anonyma inlägg liksom
rena oförskämdheter och okvädingsord har bidragit
till att förbundsstyrelsen beslutat om införande av
obligatoriska användarkonton.

Till skillnad från många andra folkrörelser tycks
släktforskningen befinna sig i ett tillstånd av ständig
tillväxt. För Sveriges Släktforskarförbund gäller det
att möta det ökande intresset och den tekniska ut-
vecklingen på ett lyhört och flexibelt sätt, samt att
våga pröva nya former för information, mötesverk-
samhet, myndighetskontakter och projekt.

Ted Rosvall Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Året i korthet
● 160 medlemsorganisationer mot 159 år 2005 

- ökning 0,6 %
● Totalt 69 556 rapporterade medlemmar mot 

67 158 år 2005 - ökning 3,45 %
● Intäkterna ökade med 1,8 % till 10 265 tkr 

(10 086 tkr) 
● Resultatet försämrades kraftigt till -2 409 tkr 

(-1 776 tkr)
● Nättidningen RÖTTER har haft 2 411 371 

besökare, en ökning med 19 %

Medlemsföreningarna
Vid ingången av 2006 hade förbundet 159 medlem-
mar. Under året har styrelsen beviljat DIS-Nord, För-
eningen Strömstads Släktforskare samt Astra Zeneca
Släktforskarförening medlemsskap i förbundet. 

Nordvästra Ångermanlands Släktforskarförening och
Malå Släktforskarförening, som länge varit vilande,
har under året beviljats utträde ur förbundet. Vid ut-
gången av verksamhetsåret var antalet medlemmar
alltså 160.

Så styrs Förbundet

Riksstämman 
Det ytterst beslutande organet inom förbundet är
den ordinarie riksstämman som av hävd alltid hålls
under augusti månad. Stämman utser styrelse och
styrelseordförande för förbundet samt revisorer och
revisorsuppleanter. Andra frågor som förekommer
är beslut om inkomna motioner. Senaste stämman i
Nacka besöktes av 157 ombud representerande 100
föreningar.

Valberedningen
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, att till kom-
mande riksstämma komma med förslag till
styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen be-
står i dagsläget av fem personer.

Styrelsens möten
Förbundets styrelse består av 11 personer valda av
riksstämman. Direkt efter riksstämman hålls ett så
kallat konstituerande styrelsemöte där styrelsens ar-

Årsredogörelse 2006

Styrelsen i Sveriges Släktforskarförbund samlade utanför Nacka Strand 12 augusti 2007. Fr. v. Eva Dahlberg,
Anna-Lena Andersson, Torbjörn Näs, Ulf Mannberg, Sven Johansson, Ted Rosvall, Hans Peter Larsson, Ingrid
Månsson Lagergren, Jan Nilsson, Anna-Karin Westerlund och Michael Lundholm.
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betsordning fastställs. Vid detta möte utses även fir-
matecknare för förbundet. 

Styrelsen har under året haft sju  styrelsemöten. En
kort sammanfattning av varje styrelsemöte framgår
av styrelseberättelsen (se sid 11).

Styrelsens arbetssätt 
Arbetsordningen föreskriver vilka punkter som skall
vara fasta och vilka som kan variera. Normalt inne-
håller varje styrelsemöte genomgång av pågående
projekt. Vid dessa punkter kan även personal från
kansliet delta. Efter mötena informerar styrelsen
medlemsföreningarna om beslut mm genom den sk
ordförandelistan. Styrelsen skall minst en gång per
år sammanträffa med förbundets revisorer.

Under styrelsen arbetar även:
● Rötterrådet – rådgivning åt Rötterredaktionen
● Redaktionsrådet – rådgivning åt redaktionen för

Släkthistoriskt Forum

Arbetsfördelning mellan styrelse och kansli
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning, tillsyn,
organisation, strategier, intern kontroll, budget och
policies. Vidare beslutar styrelsen om större investe-
ringar.

Kansliet ansvarar för att förbundets förvaltning sker
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

Ersättningar
Styrelsens arvode uppgick under verksamhetsåret till
178 728 (192 tkr) i enlighet med stämmans beslut. Av
dessa tillföll 99 252 (98 tkr) styrelsens ordförande. 

Till styrelseledamöterna har utbetalats sammanlagt
103 484 (103 tkr) utgörande kostnadsersättningar.

Förbundet har inga utfästelser om pension, tantiem
eller avgångsvederlag.

Beslutsprocess gällande ersättningar
Styrelsens och revisorernas arvode beslutas varje år
på riksstämman. Förslag till styrelsens arvode utar-
betas av valberedningen.

Styrelsen

Under verksamhetsåret från 2006-01-01 fram till riks-
stämman 12 augusti 2006 har styrelsen bestått av

Vald Valbar
Ordförande
Ted Rosvall, Falköping omval 2004 2006

Övriga ledamöter
Torbjörn Näs, Mora omval 2005 2007
Ingrid Månsson Lagergren, 
Timrå omval 2005 2007

Kurt Modig (tom 2006-05-29) omval 2005 2007
Eva Dahlberg, Jönköping nyval 2005 2007
Björn Fredriksson, Boden omval 2004 2006
Sven Johansson, Halmstad omval 2005 2007
Kent Lundvall, Uddevalla omval 2004 2006
Anette Carlsson, Karlstad nyval 2004 2006
Jan Nilsson, Staffanstorp omval 2006 2008
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2006 2008

Från och med riksstämman 12 augusti 2006 till 31 de-
cember 2006 har styrelsen bestått av

Vald  Valbar
Ordförande
Ted Rosvall, Falköping omval 2006 2008

Övriga ledamöter
Torbjörn Näs, Mora omval 2005 2007
Ingrid Månsson Lagergren, 
Timrå omval 2005 2007
Hans Peter Larsson, 
Nynäshamn                        fyllnadsval 2006 2007
Anna-Lena Andersson, 
Vargön nyval 2006 2008
Eva Dahlberg, Jönköping nyval 2005 2007
Sven Johansson, Halmstad omval 2005 2007
Michael Lundholm, Vällingby nyval 2006 2008
Ulf Mannberg, Skellefteå nyval 2006 2008
Jan Nilsson, Staffanstorp omval 2006 2008
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2006 2008

Under verksamhetsåret har Torbjörn Näs varit 1:a
vice ordförande och Ingrid Månsson Lagergren 2:a
vice ordförande. 

Kurt Modig var förbundskassör fram till sitt frånfälle
29 maj 2006. Därefter var posten vakant till det kon-
stituerande styrelsemötet 13 augusti 2006 då Hans
Peter Larsson utsågs till förbundskassör. Från den 13
augusti 2006 var Michael Lundholm sekreterare.

Revisorer

Revisor har under året varit Ove Olsson, BDO Fein-
stein Revision AB och Stig Aronsson, Löddeköpinge. 
Ersättare har varit Carl-Göran Backgård, Åkers-
berga.

Valberedning

Valberedningen har under 2006 bestått av följande
fem personer:

● Olof Cronberg, Växjö (sammankallande)
● Elisabeth Leek, Eksjö
● Eddy Widborg, Åkersberga
● Jorge Lintrup, Mora 
● Bo Persson, Linköping
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Ny valberedning valdes i Nacka och består fram till
Årsstämman 2007 av följande personer:

● Olof Cronberg, Växjö (sammankallande)
● Elisabeth Leek, Eksjö
● Lisbeth Dahlin, Borås
● Kent Lundvall, Uddevalla
● Björn Fredriksson, Boden 

Personal

Förbundet har under året haft följande anställda:

● Anneli Åkerström-Bohm – ekonomiansvarig, 
deltid, tom 30 november 2006

● Bonnie Raftö – kanslist, projektarbete
● Sara Sundin – kansliassistent, deltid
● Carl Szabad – projektledare
● Anna-Lena Hultman – projektledare, deltid
● Hans Egeskog – redaktör för Släkthistoriskt 

Forum, deltid
● Kent Andersson - kanslist i Göteborg 
● Lisbeth Dahlin – förbundssekreterare, tom 

1 oktober 2006
● Åza Olofsson – informatör, tom 6 maj 2006
● Inger Canberger – kanslist
● Annika Ryndal – projektarbetare, tom 30 april  

deltid
● Stellan Pettersson – assistent i Göteborg, 

tom 31 maj.
● Yvonne Carlsson – anbytarvärd, tom 31 maj 2006
● Crister Lindström – redaktör för Rötter
● Janne Kjellberg – projektledare, tom 31 augusti 

2006, deltid

Totalt 9,6 helårsarbetare (7,8)

Förbundets utbud

Släkthistoriskt Forum har under 2006 givits ut med
fem nummer. Redaktör har varit Hans Egeskog, Kal-
mar. Som bonus för 2006 ingick CD-skivan Kyrkobok-
föringshistorik av Björn Fyrlund och Nils Marelius.
Årets sista nummer distribuerades till 8 203 prenu-
meranter (8 352).

Förbundets artonde årsbok, Släktforskarnas årsbok
’06, utkom i juni, med en upplaga om 4 071 (4 509)
distribuerade exemplar. Redaktör: Håkan Skogsjö. 

Nättidningen RÖTTER med Crister Lindström som hu-
vudredaktör är fortfarande den mest besökta
webbplatsen i sitt slag i Sverige och förmodligen
också i Norden. Hemsidan har haft 2 409 346 besökare
under året. Dagligen görs ca 7 000 besök på RÖTTER. 

Den mest besökta databasen har 2006 liksom 2005
varit Porträttfynd. Cirka 100 nya porträtt tillkommer
dagligen. Vid årsskiftet omfattade databasen mer än
60 000 bilder.

Carl-Johan Ivarsson har arbetat med LitteraturSök. 

Diskussionsforumet Anbytarforum har haft cirka
1 465 244 besökare under året. Dagligen görs ca
5 000 besök på Anbytarforum. 

Anbytarvärd på Anbytarforum var Yvonne Carlsson
tom 31 maj 2006. From 1 juni 2006 sköttes värdska-
pet på Anbytarforum av Anna-Lena Hultman och
teknisk support, lösenord mm av Carl Szabad. 

Under 2006 har arbetet med att övergå till en ny
mjukvaruplattform för Anbytarforum inletts.

Antalet Rötters Vänner var vid slutet av verksamhets-
året 4 149.

Projekt- och arrangemangsstöd. Två föreningar har
beviljats arrangemangstöd under året.

Förbundsförsäkringen. Sedan 1999 är alla medlem-
mar i alla medlemsföreningar gruppolycksfallsför-
säkrade via Sveriges Släktforskarförbund. Försäk-
ringen är tecknad hos försäkringsbolaget if. Försäk-
ringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den
försäkrade under arrangemang i regi av Sveriges
Släktforskarförbund eller dess föreningar, samt vid
resa direkt till och från sådant arrangemang.

Projektverksamhet

Gravstensinventeringen
2006 innebar en stor ökning av antalet inlämnade,
inventerade kyrkogårdar. Flitiga inventerare finns
spridda över hela Sverige och gör en stor kulturell
insats på sina resp. orter. Under året märktes en liten
ökning av antalet digitala foton. En summering av
antalet stenar vid årets utgång visade den impone-
rande siffran 57 607 st.

Konsulatsarkiven
Projeketet initierades under 2006 och innebär att ett
antal Nationalitetsmatriklar och rullor ur Utrikesde-
partementets arkiv skannats och bearbetas. Riksar-
kivet beviljade att skanningen skedde inom det sk
Accessprojektet och MKC i Fränsta har under året le-
vererat de digitala bilderna. Hittills har materialet
från Lübeck excerperats färdigt och arbetet med
Hamburg inletts.

Presentationsprogram 1
Den första versionen av Presentationsprogrammet
kom 2005. Ett antal lokala CD-databaser har redan
producerats med hjälp av programmet:

● Falbygdens släktforskarförening: Falbygdsrötter.
● Borås släktforskarförening: Bollebygds härad.
● PLF CD-1: Vimmerby och Västerviks kommuner, 

samt sydöstra Östergötland.
● PLF CD-2: Hultsfred, Högsby, Mönsterås och 
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Oskarshamns kommuner, samt några 
församlingar i östra Jönköpings län.

● PLF CD-3: Kalmar, Nybro, Torsås och Emmaboda 
kommuner, samt några församlingar i Blekinge 
och Kronobergs län.

● PLF CD-4: Borgholm och Mörbylånga kommuner,
dvs hela Öland.

● Marks Härads Släktforskarförening: Svansjö 
pastorat 1668-1920.

Presentationsprogram 2
Förbundsstyrelsen beslutade under året att program-
met skall utvecklas för att även kunna hantera hus-
förhörslängder, flyttningslängder och andra typer av
register. Ansvarig för projektet har varit Sven Johansson.

Registreringsprogram för skattelängder
Programmeringsarbete startade under 2005. De för
ändamålet avsatta medlen har förbrukats men pro-
jektet har ännu inte avslutats. 

Res med förbundet
Tillsammans med OmniaResor planerade Sveriges
Släktforskarförbund två släktforskarresor. Den första
i oktober 2006 skulle gått till Tyskland, där bl a
svenskminnen skulle uppmärksammats, men blev på
grund av för få deltagare inställd. Den andra, till St
Petersburg, genomfördes under våren 2007.

Supplementet till Elgenstierna
Arbetet pågår med Carl Szabad som projektledare.
Projektet har dock visat sig kräva mer tid än beräknat,
främst avseende korrekturläsningen. Projektet kom-
mer därför inte att slutföras förrän mot slutet av 2007.

Sveriges Dödbok 4
Andra etappen av ”Namn åt de döda” påbörjades
under 2005 och har fortsatt under 2006. Koordinator
för projektet har, liksom för den tidigare etappen,
varit Anna-Lena Hultman.

Uppgifterna från ”Namn åt de döda” skall tillsam-
mans med dödsfallen från 2003-2006 sammanställas
till en ny CD-skiva som beräknas utkomma under för-
sommaren 2007. 

Sveriges Gravbok
Projektet initierades under 2006. Inspirationen kom-
mer från SSGF:s skiva Begravda i Stockholm. Projek-
tet innebär att man skall försöka få landets
kyrkogårdsförvaltningars elektroniska register över
gravar samlade och utgivna på en CD-skiva. Pro-
jektledare är Carl Szabad.

Kurser och konferenser

Förtroendemannakonferens. Under 2006 genomför-
des ingen förtroendemannakonferens. 

Ordförandekonferens. I samband med släktforskar-

dagarna i Stockholm genomfördes fredagen den 11
augusti en ordförandekonferens med 76 deltagare.
Platsen var Släktforskarcentrum i Sundbyberg och
bland de ämnen som behandlades kan nämnas:

● Förbundets ekonomiska situation.
● Släktforskningens dag 2006.
● Framtida projekt.
● Gravstenseländet. 
● Register till digitalt källmaterial - hur de 

person- och ortsregister som tillförts källorna 
efter att dessa filmats, skall kunna göra tillgäng-
liga i de digitala versionerna av källorna.

● Två miniföredrag:
- Gabriel Wallgren från Arkiv Digital om 
digitalfotografering och om företagets 
verksamhet.
- Henric Åsklund, ordförande i Svenska 
Heraldiska Föreningen, om heraldik och 
om föreningens verksamhet

Redaktörskonferensen med drygt 30 deltagare, höll
till i förbundets lokaler i Sundbyberg och bestod av
tre delar:

Mikael Pertman, fotograf och lärare från Malmö, höll
en föreläsning om Photoshop Elements i datasalen. I
två pass lärde han ut grunderna för digital bildhante-
ring samt gav praktiska tips om hur man når bästa re-
sultat vid publicering av bilder i medlemsbladen.

Hans Egeskog och Maud Lindeberg ledde en diskus-
sion om flera aktuella ämnen. Bl. a. diskuterades
upphovsrätt, distribution och hur kvalitetskraven
skall kunna upprätthållas i medlemsbladen.

Historikern och docenten vid Linköpings universitet
Kalle Bäck berättade om hur lätt det är att finna dra-
matik och passion i vanliga rättegångsprotokoll, och
hur man med dessa som utgångspunkt kan återbe-
rätta dessa spännande och gripande händelser i
skriftlig form.

Cirkelledarkonferens. Årets cirkelledarkonferens, som
samlade cirka 60 deltagare, var förlagd till Riksarkivet
Marieberg och innehöll bl a rundvandring i arkiv och
forskarsalar samt föreläsningar och diskussioner. Kon-
ferensledare var Anna-Lena Hulman och Carl Szabad. 

Emigrantforskarkonferens. I oktober genomförde
förbundet en Emigrantforskarhelg i Släktforskarcen-
trum, Sundbyberg. Programmet, som bestod av fö-
reläsningar, workshops och diskussioner, bevistades
av ett 60-tal personer från hela landet. Konferensle-
dare var Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall.

Några nya produkter

Under året har bl a flera nya CD-skivor införts i sor-
timentet. 
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● Otto Kugelbergs digitaliserade klippsamling 
med över 21.000 bilder. 

● Sveriges befolkning 1900 i samarbete med 
Riksarkivet/SVAR. CDn innehåller uppgifter om 
alla de 5,2 miljoner människor som levde i 
Sverige vid årsskiftet 1900/1901. 

● Statistiskt sammandrag af Svenska Indelnings-
verket - allmänt kallad Grill. I samarbete med 
Riksarkivet/SVAR. Fakta om Indelningsverkets 
organisation i mitten av 1800-talet.

● Kyrkobokföringshistorik av Björn Fyrlund och 
Nils Marelius. En beskrivning av pastorsämbete
nas arbetsuppgifter fram t.o.m. 30 juni 1991.

Kontakt och informationsverksamhet

Förbundsordföranden Ted Rosvall har under året be-
sökt följande medlemsföreningar:

● Hallands Genealogiska Förening, Skellefteå 
släktforskarförening,  Kristianstadsbygdens 
Släktforskarförening, Nora släktforskarklubb 
samt Göteborgsregionens släktforskare.

Han har också haft följande kontakter:

● Riksarkivets och landsarkivens samarbetsråd, 
Riksarkivet/Arninge om Konsulatsarkiven, Stock-
holms stadsarkiv och Landsarkivet i Vadstena 
om personregister och andra hjälpmedel, Emi-
grantinstitutet i Växjö, Landsarkivet i Göteborg 
samt Riksarkivets chefskollegium. Radiopro-
grammet Släktband, Nordgenmötet i Stockholm
med besök från Genealogical Society Utah (GSU)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten består dels av service till förbundets
medlemsföreningar dels av försäljning och utgivning
av egna och andras släktforskningsrelaterade pro-
dukter.

Släktforskardagarna 2006. I samband med Förbundets
20-årsjubiléum arrangerades Släktforskardagarna
denna gång i Stockholm - eller närmare bestämt Nacka
Strand. De fick denna gång benämningen ”Släktfors-
karmässa” och blev inte minst medialt en stor fram-
gång. Alla stora riksmedia rapporterade om
släktforskning. Bland nya inslag kan nämnas ”pröva-på-
salen” och ”Släktforskarakuten”.  Cirka 6.100 besökare
fyllde utställningslokalerna under Släktforskardagarna. 

Styrelseberättelse

Styrelsen har under året haft sju sammanträden
varav ett konstituerande. Här följer några av beslu-
ten i korthet:

Sundbyberg 2006-01-13—14
● Diskuterades möjligheten för utländska genealo-

giska organisationer att bli medlemmar med 
anledning av medlemskskapsansökan från 
Grenland Ættehistorielag, Telemark.

● Generalklausul införs på Anbytarforum om att 
levande personer ej får diskuteras.

● Beslut om att ta fram broschyrer och affisch 
till Släktforskningens dag.

Sundbyberg 2006-03-24—25
● Nya föreningar: DIS-Nord och Föreningen 

Strömstads Släktforskare.
● Uppsägning av personal.
● EMIBAS 2 blir vilande tills vidare.

Sundbyberg 2006-04-23
● Beslut om att arbetsplatsföreningar skall kunna 

erbjudas fullt medlemsskap i förbundet.
● Motioner till Riksstämman.
● Victor Örnbergs hederspris till Elisabeth Thorsell.
● Hedersdiplom till Lars-Gunnar Sander, Britta 

Ulander, Sven Johansson och Anna-Stina 
Bäckström Gustafsson.

● Till Årets arkiv ur släktforskarperspektiv utsågs  
Stockholms Stadsarkiv.

● Till Årets bibliotek ur släktforskarperspektiv 
utsågs Mora folkbibliotek.

● Ny logotyp antas.

Sundbyberg 2006-08-10
● Utveckling av Presentationsprogrammet 2.
● ”Res med förbundet”

Nacka Strand 2006-08-13
● Konstituering: 1:e vice ordförande Torbjörn Näs,

2:e vice ordförande Ingrid Månsson Lagergren, 
förbundskassör Hans Peter Larsson och sekrete-
rare Michael Lundholm.

● Ny delegations- och attestordning antas.
● Information till medlemsföreningarna på ord-

förandelistan om styrelsens diskussioner och 
beslut.

Sundbyberg 2006-10-13—14
● Påbörjad översyn av hur produkter i arbete 

skall redovisas.
● Inrätta ett kalendarium över förbundsaktiviteter 

på FörbundsNytt.
● Påbörja förnyelsen av Anbytarforum med 

övergång till ny plattform.
● Införa fleranvändarlicens på förbundets 

egna produkter.

Sundbyberg 2006-12-01—02
● Instruktion för Släkthistoriskt Forums 

redaktionsråd.
● Principbeslut om att på sikt avskaffa boksluts-

posten produkter i arbete.
● Astra Zeneca Släktforskarförening ny medlem.
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● Inleda en utökning av projektet Sveriges 
Dödbok till att omfatta åren 1901-1946

● Avgift för användarkonton på nya Anbytarforum.
● Förstudie för digitalisering av Svenskt 

Porträttgalleri.
● Lagerrensning.
● Inga arkiv- och bibliotekspris under 2007.

Valberedningens berättelse

Valberedningen har under året haft underhandskon-
takter och träffats vid ett tillfälle i Linköping, varvid
såväl sittande styrelse som nominerade kandidater
telefonintervjuades.

Porträttfynd är den största databasen i Nättidningen Rötter.  Varje dag  fylls den i genomsnitt på med mer
än 100 nya bilder. Påfallande många blir identifierade. Databasen har med ingången av 2007 passerat 65.000
bilder.
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MALMÖ 2008

Redaktörs- och cirkelledarkonferenser

Som vanligt blir det såväl redaktörs- som cirkelledar-
konferenser under släktforskardagarna. Planering
pågår för fullt. Detaljer skickas så fort som möjligt
till föreningarna.

Beträffande Redaktörskursen, så kommer den att
lägga tyngdpunkten på kvalitet inom släktforsk-
ningen och på hur man bäst presenterar forsknings-
resultat och artiklar i medlemsbladen. Handfasta tips
om layout utlovas.

Årets hedervärda släktforskare

Victor Örnbergs Hederspris för 2007 tilldelas Bo Lind-
wall, Södertälje. Bosse är en flitig släktforskare, som
bl.a. specialiserat sig på resandesläkter. Förbundets
hedersdiplom tilldelas Anna-Stina Wettesten och
Rolf Nilsson, Öckerööarnas Släktforskarförening,
Gun Enwall-Larsson, Västerås Släktforskarklubb,
Greta Tordengren, Södra Hallands Släktforsknings-
ring och Barbro Behrendtz, Östgöta Genealogiska
Förening.

Genealogisk Ungdoms Fond

Under året har ingen verksamhet funnits i fonden.
Det har inte heller skett någon rörelse i kapitalet.
Den som önskar ytterligare upplysningar om fonden
kan kontakta förbundskansliet. En ekonomisk redo-
visning finns i Angeläget nr 2 2006.

Välkommen till Malmö och 2008 års
Släktforskardagar 29-31 augusti. 

Riksstämma hålls lördagen den 30
augusti i Europaporten (Tidigare
Malmö mässhallar) på Stadiongatan.

Släktforskardagarna 2008 kommer bl a
att handla om freden i Roskilde 1658
och dess konsekvenser för befolk-
ningen i de södra landskapen. Snapp-
hanar och livet för fattiga och rika
under 1600- och 1700-talen är andra
ämnesområden. 

Läs mer om Malmö på www.malmo.se

Avgifter 2008

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslu-
tar:

att organisationsavgiften för medlemsfö-
reningar blir oförändrad med 9 kr per 
föreningsmedlem 

att organisationsavgiften för sammanslut-
ningar förblir oförändrad 100 kr per 
medlemsförening

att ingen stämmoavgift tas ut för riksstäm-
man 2008
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2006-01-01 2005-01-01
Not 2006-12-31 2005-12-31

Rörelsens intänkter mm
Nettoomsättning 1 8 920 649 8 997 395
Organisationsavgifter 472 878 440 238
Bidrag och gåvor 346 945 424 675
Hyresintäkter 493 843 315 122
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga varor
och pågående arbete för annans räkning 0 -170 096
Aktiverat arbete för egen räkning 0 71 182
Övriga rörelseintänkter 30 319 7 331

10 264 634 10 085 847

Rörelsens kostnader
Handelsvaror 2 -4 419 730 -4 176 449
Övriga externa kostnader 3 -3 452 350 -3 041 793
Personalkostnader 4 -4 615 230 -4 478 157
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -186 294 -248 877

-12 673 604 -11 945 276

Rörelseresultat -2 408 970 -1 859 429

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 28 997 83 997
Räntekostnader -5 681 -632

23 316 83 365

Resultat efter finansiella poster -2 385 654 -1 776 064

Årets resultat -2 385 654 -1 776 064

Resultaträkning
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2006-12-31 2005-12-31
Not

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 248 722 410 027

248 722 410 027

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 305 750 305 750

305 750 305 750

Summa anläggningstillgångar 554 472 715 777

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Varor under tillverkning 830 467 830 467
Färdiga varor och handelsvaror 459 591 632 697

1 290 058 1 463 164

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 406 965 204 838
Övriga fordringar 8 059 35 116
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 519 124 672 845

934 148 912 799

Kassa och bank 2 210 311 4 170 495

Summa omsättningstillgångar 4 434 517 6 546 458

SUMMA TILLGÅNGAR 4 988 989 7 262 235

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 4 134 807 5 910 871
Årets resultat -2 385 654 -1 776 064

1 749 153 4 134 807

Summa eget kapital 1 749 153 4 134 807

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 855 978 600 178
Skatteskulder 72 335 56 676
Övriga kortfristiga skulder 52 884 85 055
Upplupna kostnader och förutbetald intäkter 6 2 258 639 2 385 519

Summa kortfristiga skulder 3 239 836 3 127 428

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 988 989 7 262 235

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna
råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats
från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. När så är fallet
anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager m.m.
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Försäljning 2006 2005

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Prenumerationsintäkter 1 591 972 1 517 054
Rötters Vänner 479 516 340 050
Årsbok 754 890 763 702
Annonsintäkter 193 483 67 544
Arrangemang 180 059 244 310
Arrangemang SFD 2006 663 513 0
Bokhandel 5 057 216 6 064 735

8 920 649 8 997 395

Not 2 Handelsvaror 2006 2005

Kostnader tidskrifter 488 352 603 950
Kostnader sajter 35 129 28 391
Kostnader årsbok 301 822 270 054
Kostnader arrangemang 1 072 052 334 959
Kostnader bokhandel 2 199 950 2 065 368
Stöd till föreningarna 140 692 208 059
Direkta kostnader projekt 181 733 665 668

4 419 730 4 176 449

Not 3 Övriga externa kostnader 2006 2005

Lokalhyra 1 479 343 1 075 211
Drift, städning, underhåll lokal 189 592 238 679
Övriga lokalkostnader 10 812 45 425
Förbrukningsmaterial 124 090 231 940
Porto 296 705 267 325
Licenser, support IT 145 762 128 965
Resor 271 283 480 085
Diverse övrigt 934 763 574 163

3 452 350 3 041 793

Not 4 Personalkostnader 2006 2005

Styrelsearvode 178 728 192 072
Löner och ersättningar 2 968 162 2 915 143
Traktamenten och kostnadsersättningar 112 103 159 339
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 289 871 1 198 281
Övriga personalkostnader 66 366 13 322

4 615 230 4 478 157
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2006-12-31 2005-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 199 597 647 841
Inköp 24 989 331 050
Försäljningar/utrangeringar 0 -34 988
Omklassificeringar 0 255 694

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 224 586 1 199 597
Ingående avskrivningar -789 570 -319 987
Försäljningar/utrangeringar 0 34 988
Korrigeringar från tidigare år 0 -255 694
Årets avskrivningar -186 294 -248 877

Utgående ackumulerade avskrivningar -975 864 -789 570

Utgående redovisat värde 248 722 410 027

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år respektive 5 år.

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2006-12-31 2005-12-31

Förutbetalda prenumerationer 959 603 988 272
Förutbetalda årsböcker 495 901 458 445
Förutbetalda Rötters vänner 0 272 400
Förutbetalda hyresinkomster 0 57 343
Upplupna sociala avgifter 52 874 93 733
Upplupna semesterlöner 18 445 0
Övriga upplupna kostnader 731 816 515 326

2 258 639 2 385 519
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Revisionsberättelse
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2008 kommer att bli det år då förbundets publikatio-
ner ses över, moderniseras och förnyas. Detta gäller
såväl på papperssidan som på webben. Det samlande
namnet för publiceringsverksamheten kommer att
vara ”Rötter”, med underrubriken ”Nättidningen”
för webbverksamheten, och ”Släkthistoriskt Forum”
för papperstidskriften. Det gemensamma namnet in-
nebär också en ambition att öka samarbetet och ma-
terialutbytet mellan de två redaktionerna. Förbundet
kommer också att överväga andra typer av publika-
tioner, särskilt sådana som ger enskilda forskare möj-
ligheter att på ett bra sätt publicera sina forsk-
ningsresultat.

Under 2008 hoppas förbundet kunna publicera en
första version av ”Sveriges gravbok”, ett elektroniskt
riksomfattande gravregister. Liksom är fallet med
Sveriges dödbok, kommer det att handla om en
flerstegsraket, där den kompletta versionen sanno-
likt ligger ett antal år i framtiden. Arbetet med Sve-
riges dödbok 5, som förutsätter stora insatser från
föreningar och enskilda kring excerperingen av döda
under perioden 1901-1946, kommer att fortgå under
året, och förhoppningsvis har läget för Emibas hun-

nit klarna så att det nödvändiga kompletteringsar-
betet då kan påbörjas.

En idé om regionala träffar med medverkan från för-
bundet kommer att prövas. Konceptet kan ses som
en sorts släktforskardagar i miniatyr, där ett antal
medlemsföreningar inom ett landskap eller län står
som värd, men där förbundet bidrar med själva pro-
grammet, föredrag, debatter, visningar, bokbord
o.s.v. Under året ges också tanken på ”Släktforskar-
läger för ungdom” en ny chans. Det finns även för-
slag på ”vidareutbildning” för släktforskare i form
av regionala kurser i särskilda ämnen. För ledare av
släktforskningskurser planeras en satsning på kurser
eller inspirationsdagar i bl.a. pedagogik.

En kampanj, eventuellt i samarbete med Sveriges
Hembygdsförbund, kring bevarandet av våra grav-
stenar planeras, liksom en uppföljning av den tidi-
gare kampanjen kring våra socknar. Även frågan om
det långsiktiga bevarandet samt tillgängliggörandet
av den elektroniska folkbokföringen kommer att
noga bevakas och hållas vid liv. 

Förslag till verksamhetsplan för 2008

+

= SANT
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Rörelsens intäkter
Försäljning 1) 8 750 000
Organisationsavgifter 617 000
Bidrag o gåvor 350 000
Lokaluthyrning 500 000
Förändring produkter i arbete -300 000
Övriga intäkter 30 000

Summa intäkter 9 947 000

Rörelsens kostnader
Handelsvaror 2) 3 870 000
Omkostnader 3) 2 680 000
Personalkostnader 3 250 000
Avskrivningar 112 000

Summa kostnader 9 912 000

Rörelseresultat 35 000
Ränteintäkter 30 000
Räntekostnader 5 000

Årets resultat +60 000*

* Förbundsstyrelsen avser att årligen avsätta minst 10 % av vinsten till en fond för extra ordinära aktiviteter

Specifikation till budget 2008

Försäljning: 1)
Tidskrifter 1 850 000
Sajter 650 000
Årsbok 750 000
Annonsintäkter 300 000
Arrangemang 200 000
Bokhandel 5 000 000

8 750 000
Handelsvaror: 2)

Kostnad egna arrangemang 300 000
Produktionskostnad Tidskrifter 500 000
Kostnad Sajter 150 000
Produktionskostnad Årsbok 300 000
Inköp Bokhandel 2 200 000
Föreningsstöd 120 000
Projekt (exkl löner) 250 000
Förändring lagervärde 50 000

3 870 000
Omkostnader: 3)

Lokalkostnader 1 680 000
Övriga omkostnader 1 000 000

2 680 000

Budget 2008 - Sammanfattning
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Årets motioner
MOTION  1 

Kvalitet inom släktforskningen

❑ ❑ ❑ I Sveriges släktforskarförbunds dokument
Kvalitet inom släktforskningen från 2001 sägs på sid.
7 under rubriken Tillförlitlighet och kontrollerbarhet
att: ”Felaktiga uppgifter i egna eller andras arbeten
skall rättas och kommenteras på ett sätt som når
släktforskarna.”

För varje seriös släktforskare torde detta vara en
självklarhet på samma sätt som man vet att alla se-
kundäruppgifter skall kontrolleras mot primärupp-
gifter osv.

Men hur man skall agera, hur man skall nå släktfors-
karna, när man hittar felaktigheter torde inte vara
lika självklart.

Om en enskild släktforskare registrerar någon fel-
aktighet och det upptäcks innan han eller hon har
delat med sig av sitt material krävs ett slags insats
men om en felaktighet upptäcks på en CD/DVD
eller i ett tryckt alster som spritts i stor upplaga,
krävs en annan insats. I takt med att allt flera publi-
kationer produceras och sprids så ökar det här pro-
blemet lavinartat. Dessutom finns det ju ett stort,
låt oss kalla det äldre, släktforskningsmaterial som
har stor spridning och som långt ifrån alltid är kor-
rekt.

Mot bakgrunden av ovan skissade problem föreslår
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening att riks-
stämman 2007 uppdrar åt styrelsen för Sveriges
släktforskarförbund att man hög prioritet ta sig an
denna fråga i syfte att fastställa riktlinjer/rekommen-
dationer för hur upptäckta felaktigheter i släktforsk-
ningsmaterial skall åtgärdas och hur kunskapen om
vidtagna åtgärder skall spridas/offentliggöras. I upp-
draget skall ingå att pröva frågan om att inrätta en
databas, med goda sökmöjligheter för behöriga,
som tillgodoser dessa behov.

Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
Arne Carlsson, Ordförande

Förbundsstyrelsens svar

❑ ❑ ❑ Kvalitetsutredningen, som lämnades 2001, tar
i kapitel 9 upp frågan om korrigering av felaktiga
uppgifter i några situationer, t.ex. publikationer och
hemsidor, men däremot inte specifikt register som
publiceras på t.ex. cd.

På Nättidningen Rötter finns databasen Litteratur-
Sök. Enligt programförklaringen är Litteratur-Sök
”en databas där du både kan få och själv ge tips på
bra litteratur för släktforskare. Det kan gälla böcker,
artiklar, CD-skivor och webbplatser.” Det finns också
en funktion för att meddela rättelser och komplette-
ringar till titlar i databasen. Litteratur-Sök är en in-
teraktiv databas som tillkom 2000. Den är därmed
en av de äldre databaserna på Rötter och skulle möj-
ligen behöva en ansiktslyftning när det gäller gräns-
snitt och funktionalitet, men det är en i nuläget
underutnyttjad resurs. 

Att skapa en helt ny databas anser förbundsstyrelsen
därmed inte är nödvändigt, utan den befintliga da-
tabasen Litteratur-Sök, och dess möjligheter att
lämna rättelser, bör i första hand marknadsföras
bättre.

När det gäller rättelser av uppgifter på cd-skivor,
såväl förbundets olika utgivningar, medlemsför-
eningars cd-skivor eller register utgivna av enskilda
personer, anser förbundsstyrelsen dock att rättelser
till felaktigheter i dessa inte är lämpliga att samla i
en gemensam databas. Rättelser bör i sådana fall i
stället lämnas till utgivaren av cd:n, eller till databa-
sen om det är ett register på Internet som t.ex. folk-
räkningarna hos SVAR. Förbundsstyrelsens mening
är att manualen till presentationsprogrammet (regi-
sterprogrammet Sveriges kyrkböcker) bör komplet-
teras med en rekommendation till de medlemsföre-
ningar som använder programmet för att ge ut cd-
skivor. Rekommendationen är att det tydligt bör fin-
nas en uppgift om hur föreningen vill att rättelser
meddelas, en adress och/eller en e-postadress för än-
damålet, samt att rättelser samlas för publicering
t.ex. på föreningens hemsida. SVAR har i anslutning
till sökresultaten i folkräkningen en funktion för att
lämna rättelser till uppgifterna.

Förbundsstyrelsens förslag till Riksstämman:

att Motionen i och med det sagda skall anses 
besvarad

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................
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MOTION 2/2007

Avgifter för Anbytarforum

❑ ❑ ❑ Anbytarforum är en mycket värdefull inkörs-
port till släktforskningen. Många får sin första kon-
takt med släktforskning genom Rötters hemsidor
och särskilt Anbytarforum. Det blir en första inled-
ning till egen forskning och ett bra sätt att få kon-
takt med aktuella släktforskarförenignar. Vi tycker
därför att det känns mycket angeläget att det inte
införs obligatoriska avgifter för att läsa och delta i
debatter på Anbytarforum.
För att Anbytarforum skall fortsätta att vara ett bra
debattforum krävs det att många deltar och att kun-
niga personer svarar på de frågor som ställs. 

Om förslaget att avgiftsbelägga Anbytarforum går
igenom,  kommer detta att innebära färre besökare.
Debatten minskar i om- fattning och Anbytarforum
riskerar att självdö. Detta gör att inte heller någon
förstärkning av förbundets ekonomi åstadkoms
genom en avgiftsbeläggning. 

Tvärtom riskerar det att bli färre medlemmar i för-
bundets medlemsföreningar, vilket i sin tur medför
att Släktforskarförbundets ekonomi ytterligare för-
sämras.

Vi föreslår därför

att förbundsstämman fattar beslut om att INTE
införa obligatoriska avgifter för att läsa och
delta i diskussioner i Anbytarforum.

Falun 14 mars 2007
För Falubygdens Släktforskarförening
Sven Haglöf, ordförande
Björn Engström, vice ordf

Förbundsstyrelsens svar

❑ ❑ ❑ Förbundsstyrelsen håller med om att Anbytar-
forum, liksom övriga delar av Nättidningen Rötter,
är en mycket värdefull inkörsport till släktforsk-
ningen. Det är emellertid inte gratis att tillhanda-
hålla, underhålla och utveckla denna resurs. 

Redaktörsskapet samt värdskapet/modereringen av
Anbytarforum kräver stora personella resurser. Här-
till kommer kostnader för server, konsultarvoden vid
modifiering och utbyggnad av de olika resurserna
samt utvecklingskostnader kring nya databaser och
sökfunktioner. 

Förbundets ekonomiska situation kräver att en stor
del av dessa kostnader finansieras genom någon
form av avgift. Ett antagande av denna motion utan
att samtidigt besluta om hur denna minskade intäkt

skall finansieras skulle vara oansvarigt, i synnerhet
detta år då styrelsens mest prioriterade uppgift är
att få kontroll på ekonomin.

Den avgift som förbundsstyrelsen nu har beslutat om
är identisk med den frivilliga hundralapp som över
4.000 Rötters vänner år efter år har lagt som ett stöd
till just Nättidningen Rötter med Anbytarforum, Por-
trättfynd, Emigrantforum, Gravstens-Sök o.s.v. För
många användare innebär den nya ordningen såle-
des ingen förändring. Det nya för dessa användare
blir i stället kravet på lösenord och inloggning för
att aktivt kunna medverka på Anbytarforum. Denna
nya rutin är av nöden påkallad, som ett sätt att be-
kämpa spam och virusattacker, anonyma och/eller
kränkande inlägg o.s.v. 

Förbundsstyrelsen är medveten om att kravet på av-
gift och inloggning för nya användare kan innebära
en oönskad tröskel. Innebörden av beslutet är dock
att man fortfarande skall kunna läsa och söka bland
inläggen på Anbytarforum utan avgift och inlogg-
ning. Styrelsen har också beslutat att det under 30
dagar, efter den första inloggningen men innan be-
talning har skett, också skall vara möjligt att skriva
inlägg på Anbytarforum. Detta skall ses som ett
pröva-på-läge, varigenom nya användare får en rim-
lig chans att testa Anbytarforum. 

I motsats till motionärerna tror inte förbundsstyrel-
sen att förändringen från ett frivilligt stöd på 100
kronor till en avgift på samma belopp kommer att
nämnvärt påverka antalet användare av Anbytarfo-
rum. Den ser inte heller sambandet mellan Anbytar-
forum och antalet medlemmar i förbundets
medlemsföreningar.

Eftersom det inte går att på förhand säga vilka effek-
ter den beslutade avgiften kommer att få på närvaron
och aktiviteten på Anbytarforum har förbundsstyrel-
sen beslutat att det nya systemet skall utvärderas ett
år efter införandet. Om det visar sig att avgiften på
ett märkbart sätt försämrat Anbytarforum, och om
det går att hitta annan finansiering, är förbundsstyrel-
sen givetvis beredd att ompröva sitt beslut.

Förbundsstyrelsen förslag till Riksstämman:

att Motionen i och med det sagda skall anses 
besvarad

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................
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MOTION 3/2007

Förbundets lokalisering

❑ ❑ ❑ Före och i samband med förbundets riksstämma
2006 uppdagades en kraftig försämring av förbundets
ekonomi. Bl a hade förbundets personal utökats avse-
värt med syfte att starta eller fullfölja olika projekt, sä-
kert i vissa fall angelägna sådana. Men ”satsningen”
tycks till stor del ha skett utanför budget och därmed
dränerades förbundets egna kapital i en utsträckning
som åtminstone medlemsföreningarna inte blivit in-
formerade om på riksstämma eller på annat sätt.

Men angelägna satsningar kunde ändå ha genom-
förts om förbundsekonomin inte  belastats i så hög
grad av fasta kostnader för hyror och drift av förbun-
dets kansli och övriga lokaler i Sundbyberg. Hyresni-
vån är hög och förbundets resurser bör naturligtvis i
första hand användas till viktiga projekt för

släktforskning. Lokalerna i Sundbyberg har beklag-
ligt nog inte kunnat fyllas med tillräckligt antal hy-
resgäster eller aktiviteter i övrigt för att kom-
pensera eller motivera den höga hyran. 

För att sänka lokalkostnaderna till rimligare nivå be-
höver troligen förbundets kansli lokaliseras till en
plats längre ut från Stockholm. Mot detta kan möj-
ligen invändas att närheten till myndigheter och
verk i huvudstaden skulle vara oumbärlig för en riks-
organisation. Närheten till den politiska makten gör
det lättare att påverka beslutsfattare. Det kunde
kanske vara så på den tiden då statsmakt och admi-
nistration var centraliserad i Stockholm. Efter hand
som allt fler myndigheter utlokaliserats har också
detta argument blivit mindre viktigt. Återstår kanske
visst prestigevärde för en riksorganisation i Stock-
holm ?

Förbundets lokalisering berör även några medlems-
föreningar som idag är hyresgäster hos förbundet i

Datasalen i Sundbyberg. En av de resurser som står till släktforskarnas förfogande. Foto Crister Lindström
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Sundbyberg. Även övriga medlemsföreningar har ett
berättigat intresse av riksförbundets lokalisering.
Därför bör en kom- mitté tillsättas med representa-
tion även från ett antal medlemsföreningar som råd-
givande organ till förbundsstyrelsen i den viktiga
lokaliseringsfrågan. Detta bör göras snarast med
tanke på kvarvarande avtalstid för lokalerna i Sund-
byberg. En eventuell lokalisering utanför Storstock-
holm kräver också stadgeändring beträf- fande
styrelsens säte.

Vi föreslår

att förbundsstyrelsen tillsätter en lokaliserings
kommitté, med representanter även för ett 
antal medlemsföreningar, med uppgift att 
utreda förbundskansliets framtida lokalise-
ring ur ekonomiska, administrativa och verk
samhetsmässiga aspekter.

att kommittén ges i uppdrag att fortlöpande 
rapportera till förbundsstyrelsen och med-
lemsföreningarna, samt avge en rekommen-
dation om förbundets framtida lokalisering 
till förbundsstyrelsen snarast och senast i god
tid i innan nuvarande hyresavtal löper ut.

2007-03-11
Föreningen DIS, Olof Cronberg, ordf

I ovanstående motion instämmer föreningarna

DIS – Väst, Anita Gartz, ordf
DIS – Mitt, Karl-Johan Ångström, tf ordf
DIS – Aros, Jan Wallin, ordf gm ledamot
DIS – Småland, Ingvar Kärrdahl, ordf
DIS-Nord, Anna Lövgren, ordf

Förbundsstyrelsens svar

❑ ❑ ❑ Det är helt klart att de nya lokalerna i Sund-
byberg har medfört ökade kostnader jämfört med
Warfvinges väg, och därmed bidragit till underskot-
ten 2005 och 2006. Förbundsstyrelsen konstaterar
dock att detta inte varit den enda orsaken. Ökade
lönekostnader samt Släktforskardagarna 2006 bi-
drog också i väsentlig utsträckning till förlusten
2006. Dessa två orsaker har nu bortfallit då för-
bundsstyrelsen sagt upp personal och då framtida
släktforskardagar inte kommer att arrangeras av för-
bundet i egen regi utan av medlemsföreningar på
uppdrag av förbundet.

Inte desto mindre instämmer förbundsstyrelsen i
åsikten att det finns skäl att se över förbundets fram-
tida samlade behov av lokaler samt dessas framtida
lokalisering; inte minst för att loka liseringen kan på-
verka kostnaderna. En kommitté där medlemsför-
eningarna är representerade synes då vara en

lämplig modell. Precis som motionärerna konstaterar
förbundsstyrelsen att det inte bara är de medlems-
föreningar som idag är underhyresgäster i förbun-
dets lokaler som har ett intresse av dessa utan
samtliga medlemsföreningar i förbundet.

Förbundsstyrelsen menar dock att det inte är själv-
klart att förbundets säte behöver flyttas även om
förbundskansliet flyttas från Stockholm. Man skulle
visserligen kunna hävda att stadgarna redan nu
borde ändras eftersom kansliet inte i ligger i Stock-
holms stad (säte skall nämligen avse en kommun)
utan i Sundbyberg. Men sätet behöver för en ideell
förening inte vara identiskt med dess kanslis lokali-
sering, så som det är för aktiebolag, utan skall vara
den plats där styrelsen sammanträder. 

Detta hindrar dock inte, enligt förbundsstyrelsens
mening, att frågan om förbundets säte behandlas av
lokaliseringskommittén. Förbundsstyrelsen menar
dock att kommitténs avrapportering löpande skall
ske till förbundsstyrelsen, eftersom det är förbunds-
styrelsen som tillsätter kommittén. Styrelsen rappor-
terar dock till medlemsföreningarna på vanligt sätt
via Angeläget och Ordförandelistan.

Förbundstyrelsen föreslår därför 2007 års riksstämma
besluta 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta 
en lokaliseringskommitté med representan-
ter även för ett antal medlemsföreningar, 
med uppgift att snarast och senast i god tid 
innan nuvarande hyresavtal löper ut utreda 
förbundets framtida samlade behov av 
lokaler samt dessas fram tida lokalisering ur 
ekonomiska, administrativa och verksamhets-
mässiga aspekter, 

att förbundsstyrelsen ger kommittén i uppdrag 
att fortlöpande rapportera till förbundssty-
relsen, som via Angeläget och Ordförandelis-
tan vidarebefordrar informationen till med-
lemsföreningarna.

att motionen därmed skall anses besvarad.

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................
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För andra året i rad har förbundet ett stort
underskott i ekonomin, denna gång på nästan
2,4 miljoner. 

En rad olyckliga omständigheter har bidragit
till detta resultat, men också en del aktiva
val, som kräver en kommentar.

1. Sämre försäljning

En stor del av förbundets ekonomi baserar sig på
den försäljning av CD-skivor och böcker som i huvud-
sak sker via vår Nätbokhandel samt under släktfor-
skardagar, mässor och konferenser. Försäljningen i
bokhandeln under 2006 var omkring 1 miljon lägre
än under 2005. 

Det kan sägas att förbundets säljresultat är kraftigt
beroende av vilka produkter, främst CD-skivor, som
ges ut. De år förbundet släpper en ny egen produkt,
t.ex. Sveriges dödbok eller Sveriges befolkning
1970/1980, ökar försäljningen med flera miljoner.
Det är pengar som i stort sett stannar hos förbundet,
medan försäljningen av externa produkter endast
ger ett mindre netto, vanligen ca 30% av försälj-
ningspriset.

Under 2006 utkom endast Sveriges befolkning 1900,
en SVAR-produkt, som visserligen sålde mycket bra,
men där förbundet endast kunde tillgodoräkna sig
en mindre del. På samma sätt är det med Sveriges
befolkning 1890, Rosenberg, Grill m.fl.  

Som en service åt medlemsföreningarna har förbun-
det också åtagit sig att marknadsföra och distribuera
lokalt och regionalt producerade CD-skivor. Detta är
en verksamhet som knappast ger något överskott
alls, utan skall ses som ett stöd för de föreningar
som, bl.a. tack vare Presentationsprogrammet, på
detta sätt gör sina databaser tillgängliga för en
större allmänhet. 

En annan förklaring till den minskade försäljningen
är den ökande konkurrensen från andra aktörer
inom Nätbokhandeln. En av förbundet storsäljare
var tidigare ”Släktforska steg för steg” som av
många föreningar och studieförbund används som
grundbok i kursverksamheten, och där förbundet
kunde erbjuda ett pris som låg långt under den van-
liga bokhandelns. 

Nu befinner sig förbundet i motsatt situation, och
får se sig utkonkurrerat av flera olika nätaktörer, en
förlust som förbundet p.g.a. av sin specialinriktning
kring ett begränsat ämne har haft svårt att kompen-
sera sig för.     

2. Dyra lokaler 

Hyreskostnaden för förbundets lokaler i Sundbyberg
och Västra Frölunda under 2006 var 1.479.343 kr -
till synes en ökning från 2005 med 400.000 kr. 

Förklaringen till denna kraftiga ökning är emellertid
inte högre hyreskostnader, utan upphörande subven-
tioner. När förbundet och några av dess medlemsför-
eningar flyttade till Sundbyberg i oktober 2004,
fanns det fortfarande kontraktstid kvar för lokalerna
på Warfvinges väg och på Sabbatsberg. Denna ”rygg-
säck” lyfte den nye hyresvärden av, varför kostna-
derna även under 2005 blev lägre än de faktiska. 

Den totala hyreskostnaden på 1.479.343 kr skall
emellertid minskas med de hyresintäkter förbundet
får via sina underhyresgäster samt via extern uthyr-
ning. Intäkterna under 2006 var 493.843 kr, varför
nettohyran för förbundet ligger strax under 1 miljon
kronor. Detta skall då jämföras med hyreskostna-
derna före flytten till Sundbyberg respektive Västra
Frölunda. Ett jämförbart år är i så fall 2003, där net-
tohyran var drygt 500.000 kr. 

En fördubbling av hyreskostnaderna kan endast ac-
cepteras om flytten innebär en väsentlig förändring
och utökning av verksamheten, med möjlighet till
kompensation för de ökande kostnaderna. 

Tanken kring den satsning, som fick namnet
”Släktforskarcentrum”, var också att samla de före-
ningar och den släktforskningsverksamhet som finns
i Storstockholm i gemensamma lokaler, öka tillgäng-
ligheten till och vetskapen om de genealogiska sam-
lingarna och litteraturen samt att skapa möjligheter
för de medverkande föreningarna att bedriva kurser,
konferenser och mötesverksamhet i välägnade loka-
ler. 

Förhoppningen var att Släktforskarcentrum skulle bli
en mötesplats inte bara för stockholmarna, utan
också för tillresta släktforskare från resten av Sve-
rige, såväl som från utlandet. Samverkan skulle in-
nebära ökade öppettider, goda möjligheter för
marknadsföring av föreläsningar, kurser och annan
verksamhet, samt att via studiebesök och pröva-på-
verksamhet nå nya grupper i samhället, inte minst
skolor, pensionärsföreningar och hembygdsvänner.
En sjudande verksamhet i huset skulle innebära en
ökad exponering av förbundets produkter, fler po-
tentionella medlemmar i föreningarna, ökad uthyr-
ning av hörsal och andra lokaler samt ett ansikte
utåt för den samlade släktforskarrörelsen. 

Tyvärr har denna vision till stora delar inte gått att

Varför ett så stort underskott?
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förverkliga i Sundbyberg. Av de tre stora förening-
arna i huset har en valt att förlägga all sin utåtrik-
tade verksamhet på annan plats, en annan brottas
med så stora ekonomiska problem att den utåtrik-
tade verksamheten nästan dött ut, medan den tredje
visserligen har en stor och utmärkt verksamhet för
sina medlemmar, men där intresset för gemensamma
satsningar inom ”Släktforskarcentrum” är nära nog
obefintligt. Till detta kommer att den förnämliga
hörsalen nu har så stora brister när det gäller den
tekniska utrustningen att det av detta skäl har varit
svårt att öka den externa uthyrningen. 

Om visionen för Sundbyberg och ett gemensamt
Släktforskarcentrum tyvärr har insomnat, har den
däremot med råge förverkligats i Göteborg. Efter
flytten till Västra Frölunda upplever ”Forskarstugan”
en ny vår, med välbesökt datasal, intensiv kurs- och
föreläsningsverksamhet, studiebesök, skolsatsningar
och mycket annat. Förutsättningarna där för att
även ekonomin skall gå ihop och till och med på sikt
skapa ett överskott får anses vara mycket goda.  

3. Produkter i arbete

Förbundets intäkter är, som beskrivits ovan, ryckiga.
De år nya produkter utkommer ökar intäkterna dra-
matiskt, medan de under mellanåren ligger på en

betydligt lägre nivå. Samtidigt kan det sägas att ar-
betsinsatsen, kostnaderna, är ungefär desamma år
från år. Detta innebär en stor osäkerhet vid budget-
arbete och bokslut. Det går inte att flera år i förväg
med säkerhet veta när en ny produkt blir klar, och
under vilket verksamhetsår lejonparten av försälj-
ningen kommer att ske. Därtill är parametrarna för
många, särskilt när produkten innefattar ett projekt
med interaktivitet mellan förbundet, föreningarna
och enskilda forskare (jfr ”Namn åt de döda” och Sve-
riges dödbok). 

För att komma ifrån denna osäkerhet har förbundet
under flera år använt en redovisningsmetod som
brukar kallas ”Produkter i arbete”. Enligt denna
metod, som är mycket vanlig och helt i enlighet med
god redovisningssed, bokför man nedlagt arbete för
en kommande produkt som en tillgång under det år
arbetet utförs. Detta kan jämföras med fasta inven-
tarier, som sedan avskrivs under kanske fem års tid.
På samma sätt är det meningen att tillgången så
småningom skall lösas upp (avskrivas), nämligen det
år intäkterna från försäljningen infinner sig. 

Den f.n. största posten inom ”Produkter i arbete”
har under 2005 och 2006 varit Sveriges dödbok 4,
med slutfasen av projektet ”Namn åt de döda” som
stomme. Under 2005 aktiverades 830.467 kr för

Släktforskardagarna 2006 i Nacka - en välbesökt och lyckad tillställning - men den gick med underskott.
Foto Crister Lindström.
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detta och en del andra projekt. Denna ”tillgång”
finns givetvis fortfarande kvar. Planen var att den
skulle lösas upp först när Sveriges dödbok 4 utkom-
mer, d.v.s. på försommaren 2007. På samma sätt är
det med Elgenstiernaprojektet, som nu befinner sig
i sitt slutskede. Även där handlar det om stora ”upp-
arbetade” belopp, som det var tänkt skulle lösas upp
när bokverket utkommer. 

Vid Riksstämman i Nacka 2006 kom det emellertid
kritik mot systemet kring ”Produkter i arbete” som
ett allt för komplicerat och svårförståeligt sätt att
presentera förbundets ekonomi. Förbundsstyrelsen
instämmer i denna kritik och fattade hösten 2006 ett
principbeslut om att på sikt avveckla systemet till för-
mån för en enklare och mer jämförbar redovisning,
där man i stället förklarar svängningarna på intäkts-
sidan på just det sätt som gjorts ovan. 

Tanken var att denna avveckling skulle ske under
2007, då intäkterna från Sveriges dödbok 4 och El-
genstiernabanden förväntades inkomma. Efter sam-
råd med revisorerna har förbundsstyrelsen
emellertid beslutat att avvecklingen skall påbörjas
redan nu, under 2006, trots att det egentligen inte
finns några motsvarande intäkter att kvitta emot.
Detta innebär att minst 600.000 kr,  som motsvarar
nedlagt projektarbete under 2006, inte har bokförts
under ”Produkter i arbete”, utan får ingå i den ordi-
narie verksamheten som en direkt kostnad. Samma
belopp, 600.000 kr, fanns också med i den av riks-
stämman fastställda budgeten för 2006 under pos-
ten ”Förändringar, produkter i arbete”. 

Hade vi fortsatt redovisa ”Produkter i arbete” på det
sätt som budgeten för 2006 förutsatte, så hade un-
derskottet i bokslutet för 2006 varit omkring 600.000
kr lägre än det redovisade. Denna effekt är ofrån-
komlig om ett system som ”Produkter i arbete” skall
avvecklas eftersom kostnader från tidigare verksam-
hetsår då skall bäras parallellt med årets kostnader.
Denna del av resultatförsämring kan alltså sägas
bero på ändrade bokföringsmetoder.

4. Släktforskardagarna 2006

En stor utgiftspost under 2006 var Släktforskarda-
garna. Intäkterna i resultaträkningen stannar på
663.513 kr medan utgifterna var 1.072.052 kr, ett un-
derskott på omkring 400.000 kr. Hälften av detta un-
derskott kan sägas ha varit budgeterat, men
underskottet för arrangemanget får anses vara ännu
större. Som ett undantag agerade förbundet 2006
själv värd för släktforskardagarna i Nacka, vilket
hade att göra med förbundets 20-årsjubileum.  

Eftersom förbundet är just ett förbund och därmed
inte har enskilda medlemmar av kött och blod, var
förhoppningen att det tillsammans med de före-
ningar som verkar i stockholmsområdet skulle vara

möjligt att klara administrationen och allt förbere-
delsearbete på mestadels frivillig väg. 

Ledningsgruppen insåg dock snabbt att det för ett
arrangemang av denna magnitud och i rikets huvud-
stad, skulle behövas professionella krafter. En sär-
skild mässgeneral projektanställdes därför för en tid
av 10 månader, en satsning som visade sig vara riktig
och utan vilken det förmodligen inte hade varit möj-
ligt att genomföra arrangemanget. Kostnaden,
omkring 350.000 kr, var emellertid obudgeterad och
får sägas ha bidragit till underskottet. I brist på frivil-
liga medarbetare fick också den ordinarie persona-
len på olika sätt ställa upp för att rädda situationen,
varför kostnaderna för övertid och obekväm arbets-
tid under vissa tider blev galopperande. Under själva
evenemanget medverkade dock en stor grupp frivil-
liga från olika stockholmsföreningar på ett mycket
förtjänstfullt sätt som funktionärer. 

Marknadsföringen av släktforskardagarna var en
annan mycket tung utgiftspost, som dock var nöd-
vändig för att höras i huvudstadens mediabrus. Sats-
ningen resulterade lyckligtvis i ett stor medialt
intresse för dagarna och därmed för släktforskning
som ideell folkrörelse och kulturgärning.

5. Personalförsörjning

Förbundet anställde under 2005, delvis som en för-
beredelse inför Släktforskardagarna 2006 och den
planerade verksamheten i Släktforskarcentrum, flera
nya medarbetare. En annan orsak till nyanställning-
arna var det ökande behovet av moderering och om-
strukturering av Anbytarforum, inte minst efter
Datainspektionens agerande. Anpassningen till det
senare krävde en utökning av tjänsten som anbytar-
värd från 50% till 100%. Med sociala avgifter etc. en
kostnadsökning på ungefär 15.000 kr i månaden. 

I början av 2006 stod det klart att förbundets eko-
nomi inte klarade så stora personalkostnader. En be-
sparingsplan togs fram, varefter tre hela tjänster,
plus diverse mindre arvoderade uppdrag, drogs in.
Uppsägning av ordinarie personal tar emellertid tid,
varför den fulla effekten av dessa åtgärder inte kan
skönjas förrän under 2007. Under det första kvarta-
let 2007 ligger personalkostnaderna nu t.o.m. under
budget. 

Det kan sägas, att förbundet efter dessa uppsäg-
ningar har en slimmad, väl fungerande men oerhört
sårbar personalsituation. Medelåldern hos våra med-
arbetare är mycket hög, varför en personalförsörj-
ningsplan kommer att tas fram. I samband med
detta blir det nödvändigt att göra prioriteringar mel-
lan olika verksamhetsgrenar och framför allt se till
att en större lönsamhet uppnås, även för de delar av
verksamheten som tidigare har ansetts utgöra ”pu-
blic service”. 
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6. För stora lager

Förbundet har en tradition av att producera och in-
handla stora upplagor av böcker och CD-skivor för
bokhandelsverksamheten. Även när det gäller för-
bundets skrifter, Släkthistoriskt Forum, Släktforskar-
nas Årsbok och den nu nedlagda Svenska Antavlor
har överupplagorna varit enormt stora. Förutom att
en sådan överproduktion binder stora summor i ett
delvis värdelöst lager, innebär förfarandet krav både
på stora lagerutrymmen, samt en rimlig hantering
och nedvärdering av materialet allt eftersom tiden
går.

Förbundskansliet har vid årsskiftet 2006/2007 inlett
arbetet med att minska lagerhållningen, dels genom
realisationer och aktiv marknadsföring av olika pro-
dukter, dels genom att arbeta efter en ny policy
kring inköp och lagerhållning, som på sikt lär bättra
på resultatet från bokhandelsverksamheten. 

Förbundets ekonomi under både 2005 och 2006 har
m.a.o. varit ansträngd. Tack vare de åtgärder som
förbundsstyrelsen beslutat om och även genomfört,
samt genom kanslipersonalens egna åtgärder kring
marknadsföring och lagerrensning, ser läget i inled-
ningen av 2007 betydligt bättre ut. Den första kvar-

talsrapporten för 2007 visar klart positiva siffror. De
nya produkterna - Sveriges dödbok 4 och Komple-
mentbanden till Elgenstierna - som utkommer under
2007 torde ytterligare förstärka resultatet, särskilt
som dessa är resultatet av vårt eget projektarbete (se
ovan punkt 3). 

Efter flera svåra år torde därmed en försiktig opti-
mism kring förbundets ekonomi nu vara möjlig.

Ted Rosvall

Är du ordförande i en 
medlemsförening?

Då har du möjlighet att vara med på den så
kallade ordförandelistan, där du får medde-
lande rakt ner i din e-postlåda när något av-
handlas! Det är alltså viktigt att moderatorn
för listan, Olof Cronberg, 
olof.cronberg@abc.se, får veta när föreningen
byter ordförande eller om en e-postadress änd-
ras! Föreningen har möjlighet att utse annan
person än ordföranden som deltagare på lis-
tan.

Förbundets lokaler i Sundbyberg finns i Marabous gamla huvudkontor. Tanken att skapa ett centrum för
släktforskning har inte lyckats fullt ut. Foto Crister Lindström.
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Ny regim i Förbundet?
Står förbundet inför en demokratisk nydaning av de
traditionella föreningstraditionerna eller handlar
det om en ”hostile take-over” från ett antal självut-
nämnda kommentatorer med skrivklåda? Frågan är
befogad, och handlar givetvis om de senaste årens
utveckling på Anbytarforum.

Det 1999 startade Anbytarforum blev på kort tid en
riktig favorit bland de datoriserade släktforskarna.
Lätt att hantera, överskådligt strukturerad, sökbar
och med goda möjligheter att få hjälp och råd av det
samlade släktforskarkollektivet, hopades frågorna
och svaren på Anbytarforum, som goda dagar kunde
ha bortemot 200 diskussioner med kanske 500 inlägg
igång. 

Bland avarterna kan nämnas det ibland lite över-
lägsna tonfallet från garvade besserwissrar visavi ny-
börjare, samt tendensen från somliga deltagare att
fråga om allt, d.v.s. att utföra all ”forskning” via An-
bytarforum i stället för att i första hand själva leta i
kyrkböckerna och i andra vanliga källor innan man
börjar fråga. Av en särskild Anbytarvärd med varlig
hand modererad, har dock denna del av forumet för
det mesta fungerat väl.

Fria diskussioner

Värre har det varit med de ”fria diskussioner” som
av och till utbryter på Anbytarforums nedre del, trå-
dar som kan handla om allt från relativt oskyldigt
pladder till regelrätta och systematiska avrättningar
av både förbundsstyrelsen, dess ordförande och av
förbundets anställda medarbetare. Det sistnämnda
får anses vara oerhört orättvist och klandervärt, ef-
tersom Rötterredaktören och Anbytarvärden endast
har att följa de ordningsregler och direktiv som för-
bundsstyrelsen och Rötterrådet beslutat om. Men ett
antal skribenter tål inte en tillsägelse, accepterar inte
att Anbytarvärden försöker upprätthålla de fast-
lagda ordningsreglerna och ägnar spaltkilometer åt
att påtala inkonsekvenser och oegentligheter i mo-
dereringen. Somliga går så långt att de skickar ano-
nyma hatbrev till redaktören och anbytarvärden,
eller idiotförklarar dem offentligt på Anbytarforum.

Ett kärt ämne för några av dessa mega-skribenter är
förbundets verksamhet och ekonomi. Engage-
manget för förbundet och oron för dess framtid kan
sägas vara en positiv företeelse. Frågan är bara om
det från alla skribenter är ett äkta engagemang,
eller om det mer handlar om en chans att få dräpa
till, att ironisera, ifrågasätta, klandra, förlöjliga och
häckla. En del använder upprepningen som ett red-
skap i sin kamp mot väderkvarnarna. Samma tes

mals om och om igen, och när detta påtalas övergår
debatten till att handla om själva debatten. Rätten,
den absoluta, för var och en att i varje läge få skriva
precis vad som helst...

Vilka är medlemmar?

Vid något tillfälle har jag hävdat att Sveriges
Släktforskarförbund håller på att sjanghajas av dessa
militanta debattörer på Anbytarforum. Hur så? Vilka
är det som är förbundets medlemmar? Jo, 160
släktforskarföreningar, runt om i landet. Det är dessa
som via Riksstämma, val av ordförande och styrelse,
samt via motioner, interna diskussioner och konfe-
renser m.m. skall besluta om förbundets inriktning
och verksamhet. Mellan riksstämmorna är det den
valda styrelsen som har att förvalta och utveckla
verksamheten, och i förlängningen är det så den an-
ställda personalen som sköter de dagliga sysslorna,
inklusive publikationsverksamheten, tidning, webb-
sida, böcker och CD-skivor.     

Detta är vår arbetsordning, så som den beskrivs i för-
bundets stadgar och i årsredovisningarna. När det
gäller informationen ut till föreningarna är det i för-
sta hand detta organ, medlemstidningen Angeläget,
som gäller. Angeläget utkommer 3-4 gånger per år,
och finns också läsbar på FörbundsNytt (Rötter) för
såväl föreningsmedlemmar som för allmänheten. Ny-
heter och viktig information mellan de olika numren
av Angeläget publiceras också på FörbundsNytt, ofta
med länk från Rötters förstasida, eller sänds ut till
föreningarna via den s.k. ordförandelistan. Även i
den fristående tidningen Släkthistoriskt Forum finns
det informationssidor från förbundet. I motsats till
vad som brukar framföras på Anbytarforum,  kan
därmed informationen från förbundet betecknas
som både öppen och generös.

Nödvändig stängning

I våras blev det nödvändigt att stänga avdelningen
”Ordet är fritt” på Anbytarforum. Detta var ett be-
slut som fattades av de medarbetare, som har ansvar
för Anbytarforum. Åtgärden blev mycket hårt kriti-
serad, men får anses vara korrekt beslutad och ge-
nomförd. Förbundsstyrelsen har, trots påtryckningar,
valt att inte upphäva beslutet. 

Eftersom det finns ett legitimt behov av att få disku-
tera förbundsfrågor, har styrelsen dock beslutat om
att inrätta ett separat diskussionsforum med särskild
inloggning för sådana trådar. Tillgång till detta
forum kommer endast medlemmar i förbundets
medlemsföreningar ha, vilket får anses vara rimligt
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eftersom det är deras förbund det handlar om. Ty-
värr tycks det inte gå att stoppa de allra mest de-
battglada från att, under allsköns olika rubriker,
ständigt bubbla upp med fortsatta synpunkter på
förbundets angelägenheter. 

Är det då så farligt med dessa inlägg? Kan det inte
vara vitaliserande för en organisation med kritik, po-
sitiv såväl som negativ, från den stora allmänheten?
Naturligtvis! Och en klok ledning lyssnar givetvis på
förslagen och kritiken. Men om det bara är dessa rös-
ter som hörs? Om de legitima intressenterna, med-
lemsföreningarna, lyser med sin frånvaro vid
konferens efter konferens, om de avstår från att mo-
tionera, om de använder Ordförandelistan enbart
för ”ingående samtal”, om de aldrig bryr sig om att
nominera någon till förbundsstyrelsen? Om de över-
låter tyckandet till de högljudda debattörerna på
Anbytarforum? Har då styret av förbundet övergått
från medlemsföreningarna till en odefinierad grupp,
en disparat ”skugg-regering”? En ny regim?

Odemokratiskt

Med våra nuvarande stadgar går det inte att tillåta
att en grupp debattörer på förbundets diskussions-
forum tillskansar sig en makt som de inte har fått
genom en demokratisk tillsättning inom rörelsen.
Och det är verkligen en sorts makt det handlar om.
Ordets makt. Möjligheten att via verbala påtryck-
ningar, ofta med fula medel eller genom skär ut-
mattning, få förbundsledningen att fatta andra
beslut än den annars skulle och borde ha gjort. Vill
man ha det så, ja då blir konsekvensen att förbun-
dets stadgar måste ändras. Man kan tänka sig en
skrivning där samtliga beslut i förbundsstyrelsen kan
överprövas genom en omröstning bland Anbytarfo-

rums läsare, eller något i den stilen? Eller kanske en
ordning där man på Anbytarforum röstar fram en
del av ledamöterna i förbundsstyrelsen, kanske
t.o.m. ordföranden?

Kan man tänka sig det? Svaret från min sida är gi-
vetvis ett rungande NEJ! Det kan man inte tänka sig,
inte inom en demokratisk och idéburen organisa-
tion! Synpunkter och förslag från ”allmänheten”
måste för det första ses som ett komplement till den
ordinarie arbetsordningen/beslutsgången, aldrig
som en ersättning. Sedan måste tonläget bland de
fria debattörerna, för det andra, vara ett helt annat
och ödmjukare än det nuvarande. Deras tankar och
idéer kan i många fall vara både goda och nyttiga,
men om de inte förpackas och presenteras på ett
vänligt och socialt vedertaget sätt, blir de kontrapro-
duktiva och nedbrytande. 

Ingen orkar i längden

Ingen styrelse, ordförande eller personal orkar i
längden med den kanonad av beskyllningar, krav på
förtida information och ifrågasättande av ära och
heder som allt för ofta förekommer på Anbytarfo-
rum. Resultatet av en allt för stor tolerans mot över-
trampen på Anbytarforum kan endast bli ett.
Förbundsledningen tröttnar. Ledamöterna avgår
eller vägrar att ställa upp för omval. Personalen
säger upp sig. Valberedningen får gråa hår, eftersom
ingen är så dum att han eller hon frivilligt utsätter
sig för den behandling som ett antal debattörer på
Anbytarforum sannolikt kommer att bestå dem.

Är det så vi vill ha det?

Ted Rosvall

Anbytarforum. 
Är det härifrån Sveriges
Släktforskarförbund ska
styras i fortsättningen?
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50 kr
❏ Ja tack! jag prenumererar på Släkthistoriskt Forum och får fem nummer direkt hem i brevlådan.

Namn ..............................................................................................................................................................

Adress .............................................................................................................................................................

Postnummer ............................................................     Postadress ...............................................................

Telefon .................................................. Ev. e-post ..................................... @ .............................................

Inskickat av ....................................................................................................................................................

Föreningens namn ........................................................................................................................................

Nu får du chansen att aktivt stödja din förening!
Hjälp till att värva fler prenumeranter till Släkthistoriskt Forum! 
För varje ny prenumerant betalar Sveriges Släktforskarförbund 

50 kr till din förening!

Kopiera talongen nedan - eller skriv helt enkelt en lista 
på de nya prenumeranterna och skicka till:

Sveriges Släktforskarförbund
Allén 7

172 66 Sundbyberg


