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Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                               Maj 2010

Kallelse till riksstämma 2010
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2010.

Dag Lördag den 28 augusti 2010
Tid Kl 13.30 – 16.30 OBSERVERA TIDEN!
Plats Conventum Kongress, Örebro

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 med Verksamhetsberättelse och Förvaltningsbe-

rättelse samt revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår samt fråga om beviljande av 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

8. Proposition om ny utmärkelse
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 förbundsordförande för en tid av två år.
13. Val av fem ledamöter i förbundsstyrelsen.
14. 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.
15. Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för tiden intill dess nästa ordinarie 

riksstämma avslutats.
16. Övriga ärenden. 

Sekretariatet är öppet kl 10 – 12 

Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet i entrén för registrering och för att hämta ut stämmo-
handlingarna senast kl 12. Sekretariatet kommer att finnas i anslutning till mässans informationsdisk
i mässlokalen.
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Välkommen till Örebro!
■ Årets riksstämma hålls i Conventum Kongress,
Örebro, som också är skådeplats för årets Släktfor-
skardagar.

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 30 juli 2010 anmäla
dessa med e-post till info@genealogi.se. Om sär-
skilda skäl föreligger får ombud anmälas till sekre-
tariatet 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 800 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 för-
bundets kansli i Stockholm. Observera att färdsättet
skall vara tåg 2:a klass eller billigare alternativ. Andra
kostnader 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.

Conventum Kongress - kongresshall med 1 500 sittplatser. Platsen för invigning, föredragen med huvudfö-
reläsarna, stämman och lördagens bankett.
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■ Tiden går fort, sommaren står för dörren och snart
är det dags att bege sig till Örebro och en av som-
marens höjdpunkter, Släktforskardagarna. 

I flera föreningstidningar har jag noterat att det är
många föreningar som anordnar bussresor till
Örebro och det är ett mycket lovvärt initiativ. Har
man en gång tagit del av släktforskardagarna blir
man nästan lika smittad av dessa som själva
släktforskningen!

På fredagen är det som vanligt ordförande-, redak-
törs- och studieledarkonferens. 

Ordförandekonferensen är till för dig som är ordfö-
rande i föreningen. Under dagen får du träffa kolle-
gor, du får mycket information och andra nyttigheter
att ta med hem till föreningen. Och visst vill du väl
veta hur ditt förbund mår och vad det planeras för? 

Se den här dagen som en kick off till höstarbetet i
din förening.

Under konferensdagen utbildas föreningens redak-
törer och de som är eller vill bli studieledare i
släktforskning. Välkommen även till dessa konferen-
ser!

I början av året ansökte förbundet om bidrag till
gravstensinventeringen, att därmed få resurser till att
äntligen synliggöra gravstenarna på Rötter. Och för
några veckor sedan kom ett mycket glädjande besked
som möjliggör detta från Göteborgs Landsarkiv.

”Stiftelsen för Riksarkivarien Ingvar Anderssons fond
har tilldelat Sveriges Släktforskarförbund 100.000 kr
till Gravvårdsprojektet.”

Fantastiskt, det var knappt vi trodde det var sant! Ett
mycket stort tack för de pengarna!

Under vintern och våren har vi fortsatt arbetet med
Bokhandeln som är navet i verksamheten vid sidan
om övriga publikationer.  

Till släktforskardagarna kommer Sveriges dödbok
1901-2009 och Handbok nr 2 med titeln Fader okänd
av Elisabeth Reuterswärd och Ted Rosvall. Och Års-
boken 2010 förstås, den är viktigt och förtjänar
mycket uppmärksamhet! Redaktör är Håkan Skogsjö.

Vi har också genomfört flera större kampanjer, t ex
startpaket för nybörjare i släktforskning i de större
pensionärsförbundens tidningar. Vi gjorde några så-
dana lyckosamma kampanjer redan förra året och de
vi har haft hittills i år har varit över förväntan. Det
visar att det finns ett stort intresse för släktforskning. 

Vi har i dagarna sjösatt ett nyhetsbrev som har skick-
ats till de kunder i Bokhandeln som har angivit att
de vill ha information när det lanseras nyheter. 

I början av året har två nya förbundsförsäkringar
tecknats. Se på annan plats här i Angeläget mycket
viktig information om en av dem.

Till förbundet och på Anbytarforum har släktforskare
framfört önskemål om en enkel och hanterbar lös-
ning om man vill ha en egen hemsida. Även den med
begränsade kunskaper ska kunna hantera en sådan.
Den idén har nu kommit så långt att det snart är
dags att presentera ett företag som har detta att er-
bjuda.

Vi har anställt två nya medarbetare. I januari började
Nina Wikström som webbutvecklare och i slutet av
april kom Helene Jorsell till kansliet. 

Helene kommer att ha ansvar för Bokhandeln, kam-
panjer, annonsförsäljning, Swedish Roots m.m. Vår
medarbetare Inger Canberger går i pension 31 maj.

Från 1 maj har kansliet nya telefontider. Se informa-
tion på Rötter. 

En skön sommar tillönskas alla släktforskare. Vi ses i
Örebro!
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Ordföranden har ordet

Babro Stålheim, Förbundsordförande



Medlemsföreningarna

162 medlemsorganisationer var anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund vid årsskiftet 2008/2009. Två fö-
reningar hälsades välkomna till förbundet under
2009, Sölvesborgs släktforskarförening och Nord-
upplands släktforskare. Under 2009 lämnade Lapp-
markens släkt- och bygdeforskare förbundet och
detsamma valde Svenska Heraldiska föreningen att
göra i slutet av året.

Totalt 73.011 rapporterade föreningsmedlemmar 31
december 2009 mot 71.860 (2008), en ökning med
1,6 %.                             

Händelser som påverkat ekonomin

Förbundets ekonomiska resultat förbättrades kraf-
tigt till + 1 514 (+876) tkr

Fortsatta rationaliseringar har skett under 2009 med
fokus på administrativa rutiner. Bl.a. har investe-
ringen under hösten 2008 av prenumerationsregist-
ret och lanseringen av webb-bokhandeln medverkat
till detta. Tryckerikostnader har genom anbudsför-
farande sänkts ytterligare.

Bokhandelns utveckling har under 2009 varit fortsatt
stark. Kommissionsförsäljningen till föreningarna har
ökat, allt fler föreningar ser möjligheten samtidigt
få inkomster och erbjuda sina medlemmar fraktfria
inköp. 

Bokhandelns kunder betalar allt mer med kort, vil-
ket effektiviserar ekonomirutinerna.

För ytterligare upplysningar, se förvaltningsberättel-
sen.

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. Med två års mellanrum utser den även re-
visorer och revisorsuppleanter. 

Andra frågor som förekommer är beslut om inkomna
motioner. Senaste stämman i Falköping besöktes av
147 (151) ombud representerande 90 (93) föreningar.  

Valberedningen 
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, att till kom-
mande riksstämma föreslå antalet ledamöter i
förbundsstyrelsen samt komma med förslag på sty-
relseledamöter och revisorer. Valberedningen består
av fem personer. 

Styrelsens möten
Förbundets styrelse består av 11 personer valda av
riksstämman. I samband med riksstämman hålls ett
konstituerande styrelsemöte där styrelsens arbets-
ordning fastställs. Vid detta möte utses även firmat-
ecknare för förbundet. 

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten.  

Styrelsens arbetssätt
Arbetsordningen föreskriver vilka punkter som skall
vara fasta och vilka som kan variera. Normalt inne-
håller varje styrelsemöte genomgång av kvartals-
bokslut (månadsbokslut delges styrelsen varje
månad), den ekonomiska prognosen för kommande
perioder inkl. helår, genomgång av projekt, mark-
nadsföringsinsatser i t ex bokhandeln, prenumera-
tioner, avtal, utbildningsfrågor, personalfrågor m.m.  

Efter mötena informerar styrelsen medlemsföre-
ningarna om beslut genom den s.k. Ordförandelis-
tan. 

Styrelsen sammanträffar minst en gång per år med
förbundets revisorer.  

Under och inom styrelsen har under 2009 arbetat:

● Anbytarvärden har tillsammans med ett antal 
moderatorer ansvarat för Anbytarforum. Sty-
relsen vill framföra ett stort tack till alla mode-
ratorer för nedlagt arbete och engagemang.

● Forumvärden Anna-Lena Andersson har varit 
moderator för Förbundsforum.

● Redaktionsråd – rådgivning åt redaktören för 
Släkthistoriskt Forum.

● En arbetsgrupp under ledning av Eva Dahlberg, 
Jönköping utvärderade under våren avgiftsbe-
läggningen av Anbytarforum vilket resulterade i 
att avgiften togs från 1 juli.

Arbetsfördelning mellan styrelse och kansli
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning, tillsyn,
organisation, strategier, intern kontroll, budget och
policydokument. Vidare beslutar styrelsen om större
investeringar. Kansliet ansvarar för att förbundets
förvaltning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar.

Under 2009 har en Personalhandbok med rutiner och
policydokument påbörjats. Bl.a. har en IT policy ta-
gits fram. Styrelsen arbetar på en Informationspolicy.

Ersättningar 
Ersättningar och arvoden till styrelsen uppgick under
verksamhetsåret till 231.729 tkr (211 719). Förbundet
har inga utfästelser om pension, tantiem eller av-
gångsvederlag. 

Verksamhetsberättelse 2009
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Styrelsens arvode och ersättningar beslutas varje år
på riksstämman. 

Förslag till styrelsens arvode och ersättningar utar-
betas av valberedningen.  

Styrelsen 

Under verksamhetsåret från 1 januari 2009 fram till
riksstämman 30 augusti 2009 har styrelsen bestått av

Vald Valbar

Ordförande 
Barbro Stålheim, Stigtomta nyval 2008 2010  

Övriga ledamöter
Ingrid Månsson Lagergren, 
Timrå omval 2007 2009
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2008 2010
Anna-Lena Andersson, Vargön omval 2008 2010
Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand nyval 2007 2009
Siv Bergman, Anderstorp nyval 2007 2009
Lars Sundell, Stockholm nyval 2007 2009
Gunilla Didriksson, Lindesberg nyval 2008 2010
Birgitta Larhm, Avesta nyval 2008 2010
Björn Jönsson, Hedekas nyval 2008 2010
Ewert Arwidsson, Göteborg fyllnadsval 2008 2009

Från och riksstämman 30 augusti 2009 till 31 decem-
ber 2009 har styrelsen bestått av  

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta nyval 2008 2010  

Övriga ledamöter
Anna-Lena Andersson, Vargön omval 2008 2010
Björn Jönsson, Hedekas nyval 2008 2010
Gunilla Didriksson, Lindesberg nyval 2008 2010
Birgitta Larhm, Avesta nyval 2008 2010
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2008 2010
Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand omva 2009 2011
Lars Sundell, Stockholm omval  2009 2011
Birger Bergenholtz, 
Kristianstad nyval 2009 2011
Sonja Sahlén, Örnsköldsvik nyval 2009 2011
Anna Lövgren, Jokkmokk nyval 2009 2011

Under hela verksamhetsåret har Karl-Ingvar Ång-
ström varit 1:a vice ordförande samt representerat
förbundet i Samarbetsrådet. Fram till stämman 2009
var Ingrid Månsson Lagergren 2:a vice ordförande.
Lars Sundell har varit förbundskassör under hela
verksamhetsåret. Siv Bergman var sekreterare fram
till stämman och därefter Anna Lövgren.

Revisorer 

Fram till stämman i Falköping: Sture Bjelkåker, Lin-
köping, sammankallande, Olle Landin, Bromma samt

revisorsuppleanterna Carl-Göran Backgård, Åkers-
berga och Torbjörn Näs, Mora.  

Från stämman i Falköping: Sture Bjelkåker, Linkö-
ping, sammankallande, Olle Landin, Bromma samt
revisorsuppleanterna Björn Carlsson, Stockholm och
Torbjörn Näs, Mora.

Valberedning 

Till Riksstämman 2009 har följande fem personer in-
gått i valberedningen: 

● Elisabeth Leek, Eksjö (sammankallande) 
● Lisbeth Dahlin, Borås 
● Kent Lundvall, Uddevalla 
● Sven Johansson, Halmstad 
● Gunnar Bergstedt, Stockholm

Från Riksstämman 2009 har följande fem personer
ingått i valberedningen:

● Michael Lundholm, ordf. och sammankallande
● Jan Nilsson, Staffanstorp
● Urban Lejon, Tandsbyn
● Ulf Berggren, Stockholm
● Kent Lundvall, Uddevalla

Personal

Förbundet har under 2009 haft följande anställda: 

● Inger Canberger – kanslist, deltid 
● Sara Sundin – kanslist, deltid                                                   
● Ove Blomqvist, ekonomiansvarig, deltid från 1/5                  
● Peter Pettersson, redaktör, deltid från 6/5
● Anna-Lena Hultman – projektledare,  deltid
● Kent Andersson, kanslist till 28/2  
● Carl Szabad – projektledare till 7/4
● Crister Lindström – redaktör för Rötter, Personal- 

och verksamhetsansvarig till 15/3 
● Niclas Åhlberg, webbmaster, provanställd juni-

november 

Förbundets utbud  

Släkthistoriskt Forum har under 2008 kommit ut med
fem nummer. Crister Lindström var redaktör för nr 1
och 2 och från nr 3 Peter Pettersson. Nummer 5, 2009
skickades till 7.800 prenumeranter.  

Släktforskarnas årsbok 2009, Förbundets tjugonde
årsbok utkom under sommaren, med en upplaga om
3.275 (3.137) distribuerade exemplar. Redaktör var
Håkan Skogsjö.  

Handbok nr 1 – Emigrantforskning, utkom lagom till
Släktforskardagarna i Falköping.  Boken blev en stor
försäljningsframgång och såldes under hösten i ca
1.200 exemplar. Redaktörer: Ted Rosvall och Anna-
Lena Hultman.

Nättidningen RÖTTER är fortfarande den mest be-
sökta webbplatsen i sitt slag i Sverige. Hemsidan har
haft 1.476.585 besök av 231.896 unika besökare
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under 2009, i medeltal drygt 4.000 besök per dag.
Den mest besökta databasen har 2009 liksom flera år
tidigare varit Porträttfynd. Vid årsskiftet omfattade
databasen ca 97.000 (88.000) bilder. 

Anbytarforum hade vid senaste årsskiftet 9.580 re-
gistrerade konton. Det tillkom under året 4.474 nya
konton. 3.093 konton fanns vid samma tid i För-
bundsforum.

Under 2009 flyttades den s.k. Ordförandelistan till ett
kostnadsfritt gruppkonto hos Google.

Projektverksamhet

Rötter
Under våren 2009 blev det allt mera uppenbart att
hela webbplatsen www.genealogi.se och alla data-
baser var i fara p.g.a. bristande underhåll under flera
år. Programvarorna och servrarna var omoderna och
uppdateringar saknades. Läget blev akut och alla re-
surser både i personal och i pengar fick koncentreras
på att rädda allt innan det gick förlorat. Över som-
maren höll vi tummarna att den äldsta servern från
1996 skulle hålla ett tag till. 

Hela Rötter flyttades på hösten under några kritiska
dygn och arbetet med att säkerställa databaserna
påbörjades. IT-ansvarige i styrelsen, Björn Jönsson,
gjorde en utomordentlig arbetsinsats och allt avlöpte
på bästa sätt. 

Nu ska datamiljön vara säkrad för framtiden så att
förbundet förhoppningsvis inte hamnar i en sådan
här situation igen.

Styrelsen gjorde en inventering av Rötters olika mo-
duler för att underlätta för framtida förnyelse.

Gravstensinventeringen
Under 2009 har inlämnat material mattats av något.
Trenden med digitala foton fortsätter dock och är nu
i majoritet. Det påbörjade arbetet (se Angeläget nr
1/2010) med att publicera gravstensmaterialet i sin
helhet tror vi kommer att sätta fart på inventering-
arna igen. 

Stort tack riktas till alla inventerare för engage-
manget med att inventera gravstenar.

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Tredje etappen av Namn åt de döda påbörjades
under 2007 och avslutades vid årsskiftet 2009/2010
med viss fördröjning in på 2010. Koordinator för pro-
jektet har liksom för tidigare projekt varit Anna-Lena
Hultman. 

Handböcker
Handbok nr 2 och nr 3 – avtalades om med respek-
tive författare. Nr 2 kommer att lanseras vid
Släktforskardagarna i Örebro. Nr 3 har ännu inte
något publiceringsdatum.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag 2009 hade som tema Vem var

din mormors mor. Material som affisch och broschyr
fanns att ladda ned på Rötter. Det finns ett stort en-
gagemang bland föreningarna att lyfta fram
släktforskningen på en alldeles egen dag. Rappor-
terna strömmar in om öppna hus i egna lokaler, på
bibliotek, arkiv och i köpcentra.

Utlåtanden

Folkbokföringen
Sveriges Släktforskarförbund lämnade i februari en-
kätsvar till Folkbokföringsutredningen om geogra-
fisk indelning - sockenindelning alt. Svenska kyrkans
församlingsindelning. Förbundet samarbetade delvis
med Sveriges Hembygdsförbund inför avlämnandet
av enkäten.

Kulturutredningen
Sveriges Släktforskarförbund lämnade i maj syn-
punkter på för rörelsen relevanta delar i Kulturut-
redningen. Särskilt tryckte vi på att Sveriges
Släktforskarförbund ska finnas med bland de civil-
samhälleliga organisationerna på kulturens område
där t ex Sveriges Hembygdsförbund ingår.

Representation

Digitaliseringskonferens
Kulturdepartementet bjöd i mitten av december in
till en informationsdag om digitalisering, elektronisk
tillgång och digitalt bevarande. Ett ambitiöst pro-
gram som spänner över mycket lång tid, men som
ska ge medborgarna möjlighet att ta del av kultu-
rarvet vid datorn. Förbundet deltog i konferensen
och har i april 2010 skriftigt framfört förslag och syn-
punkter på vad som är viktigt att digitalisera för
släktforskarrörelsen. 

Samarbetsrådet
Samarbetsrådet – se särskild rapport om detta i An-
geläget. Samarbetsrådet är ett forum för samarbe-
tet mellan arkiv och användarna av dessas tjänster.
Förbundets representant är Karl-Ingvar Ångström.

Nordgen
Förbundet deltog i Nordgens styrelsemöte i Falkö-
ping den 24 augusti. Bl.a. beslutades om att lansera
en ny hemsida och alla representanter uppmanades
uppdatera sina uppgifter. 

Mera finns att läsa på www.nordgen.com

Nya medlemskap

Folkrörelsernas arkivförbund
Förbundet har under 2009 beviljats inträde i Folkrö-
relsernas arkivförbund. Birger Bergenholtz i styrel-
sen är ansvarig för dessa kontakter.

Svensk Amerikanska rådet
Sveriges Släktforskarförbund har ingått i interims-
styrelsen för det Svenskamerikanska rådet som for-
mellt bildades den 27 maj 2009 vid Sverige Amerika
Centret i Karlstad. Ordförande är Värmlands lands-
hövding Eva Eriksson, i styrelsen ingår Sverige Ame-
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rika Centrets föreståndare Erik Gustavson, Tore Tell-
berg, Vasaorden av Amerika, Birger Svanström, Sve-
riges Hembygdsförbund, Ulf Beijbom, Föreningen
Emiweb och Barbro Stålheim, Sveriges Släktforskar-
förbund.

Det svenskamerikanska rådet där Sveriges Släktfor-
skarförbund är en av medlemmarna har bl.a. som
syfte att främja kontakter på båda sidan av Atlanten
och sprida information om konferenser, möten etc.
En ambition är att anordna en svenskamerikansk
konferens någonstans i Sverige 2012. Förslag har
funnits om att anordna konferensen 2012 i Växjö,
men utvecklingen vid Emigrantinstitutet omöjliggör
eventuellt detta.

Träffar och konferenser

Regional träff  
Den 18 april 2009 genomfördes en andra regional
träff i Nyköping. Föreningar inom Uppsala landsar-
kivs område var inbjudna. Tyvärr blev uppslutningen
inte så stor, men vi som var där hade en trevlig och
inspirerande dag.

Ordförandekonferens 
Under släktforskardagarna i Falköping genomfördes
fredagen den 21 augusti en ordförandekonferens.
Platsen var Margaretasalen i Stadsteatern och bland
de ämnen som behandlades kan nämnas: 

Förbundets ekonomi 2009 och 2010 samt att en
längre prognos fram till 2012 redovisades och kom-
menterades av förbundskassör Lars Sundell.

Björn Jönsson rapporterade om det prekära läget
med Rötter och alla databaser.

Förbundsordförande Barbro Stålheim berättade om
förbundets verksamhet.

Eftermiddagen ägnades åt medlemsvård, rekrytering
av nya medlemmar, marknadsföring av föreningen
m.m. Som inledning föreläste Christer Leopold från
Voluntarius – Ideella strategier för förbund, för-
eningar m.m. Moderator för eftermiddagens grupp-
arbeten och redovisningar var Michael Lundholm.
Konferensdeltagarna var knappt 100.

Redaktörs- och studieledarkonferenser
Redaktörs- och studieledarkonferenser genomfördes
samma dag som ordförandekonferensen, och sam-
lade sammanlagt ca 75 deltagare. Ledare för studie-
ledarkonferensen var Gunilla Didriksson och
Anna-Karin Westerlund och för redaktörskonferen-
sen Peter Pettersson, Niclas Åhlberg och Anna-Lena
Andersson.

Kontakt- och informationsverksamhet

Barbro Stålheim 
Nyköping-Oxelösunds Sff, årsmöte
Katrineholm, Flen och Vingåkers Sff, årsmöte
Tjust Släktforskarförening, årsmöte
Regional träff i Nyköping

Borås Släktforskarförening, 20-årsjubileum
Släktforskarmässan i Eskilstuna

Karl-Ingvar Ångström
Skånes Genealogiska förbund, ordförandekonferens
Midälva Genealogiska Förening
Föreningen DIS
Föreningen Härnösands Släktforskare
Gränsträff i Umeå med Norrlandsföreningar
Lappmarkens Släkt- och bygdeforskare
Medelpads Hembygdsförbund

Anna-Lena Andersson
Färgelanda Släktforskare
Släktforskarmässan i Eskilstuna
DIS Norges Släktforskardag i Oslo

Gunilla Didriksson
Västerås Släktforskarklubb
Värmlands Släktforskarförening
Nora Släktforskarklubb
Linde Bergslags Släktforskarförening
Bergslagssamverkan

Anna-Karin Westerlund
Regionala träffen i Nyköping
Västra Mälardalens Släktforskare
Katrineholm, Flen och Vingåkers Sff

Siv Bergman
Gislaveds Industrimuseum
Nässjöbygdens Genealogiska förening

Björn Jönsson och Siv Bergman
Sveriges Hembygdsförbunds stämma i Lund 

Förbundet har under året haft kontakt med följande
myndigheter, institutioner, evenemang och företag:
Riksarkivets och Landsarkivens Samarbetsråd, Lant-
mäteriet, Kartdagarna, Sveriges Hembygdsförbund,
Svensk Amerikanska rådet, Genline, Ancestry, Arkiv
Digital m.fl.

Slutord

Jag vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till för-
bundsstyrelsen och revisorer för mycket gott samar-
bete under mina två år som förbundsordförande
samt inte minst till förbundets medarbetare som
med sitt arbete och stora engagemang starkt bidra-
get till förbundets förbättrade resultat. Det har varit
ett nöje att arbeta tillsammans med er alla.

Jag vill också tacka för alla goda kontakter med för-
bundets medlemsföreningar. Utan alla föreningars
engagemang för släktforskningen och dess utveck-
ling står sig förbundet slätt – tillsammans kan vi på-
verka och lyfta fram släktforskningen som den
kulturfaktor den är.
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Förbundets ekonomi

Intäkter
Förbundet har under 2009 haft fortsatt fokus på att
förbättra lönsamhet och ekonomisk ställning . 

Enveten marknadsföring har ökat intäkterna i bok-
handeln och antalet prenumeranter på Släkthisto-
riskt forum, Årsboken samt Rötters Vänner. Inga nya
egna cd-skivor lanserades under året men cd-skivan
Begravda i Sverige, som introducerades strax före jul
2008, fortsatte att sälja bra under 2009. En handbok
i emigrantforskning kom ut under Släktforskarda-
garna och blev en stor framgång. 

Försäljningen i bokhandeln räknat på produkter fö-
rutom Elgenstierna, som såldes för 980 tkr 2008,
ökade med 11 %. Glädjande nog ökade även prenu-
merationsintäkterna med 11 % på ShF och med 4 %
på årsboken tack vare marknadsföring mot intres-
santa kundgrupper. Tidningen har dessutom fått en
ny design. 

Organisationsavgiften höjdes från 9 kr till 12 kr per
föreningsmedlem vilket ökade intäkter med 223 tkr.
Antalet föreningsmedlemmar ökade marginellt med
1 % till 71 860 (1 jan 2009). Intäkterna fördelat per
intäktsslag återfinns i not 2. Av intäkterna svarar
bokhandeln för 50 %.

Kostnader
Förbundets kostnader fortsätter att minska. Hela re-
sultatförbättringen kan härledas till detta. Flytten till
nya lokaler i mitten av februari 2008 samt nedlägg-
ningen av Göteborgskontoret i januari 2009 har nu
fullt ut slagit igenom med betydligt lägre hyror och
lokalkostnader. 

Andra kostnader som är betydligt lägre än 2008 är
transportkostnader (flytten 2008), inköp av pro-
gramvaror (nya system för bokhandel och prenume-
rationer inköptes 2008), Släktforskardagarna
(Falköping blev billigare) samt bokföringstjänster
(bokföringsbyrån har ersatts av anställd ekonom).

Personalkostnaderna minskade med 269 tkr på
grund av personalminskning. Antalet helårsanställda
vid årets utgång var 4,25 (föregående år 4,7). I me-
deltal under året fanns 3,7 heltidsanställda. 

Kansliet har omorganiserats och är bemannat med
kompetent personal för aktuella uppgifter. Med be-
fintlig personal och styrelse har dessutom satsningar
kunnat göras för framtiden genom att påbörja ut-
veckling av nya Rötter samt flytt av Rötter till en ny
datamiljö. 

Budgetjämförelser Bokslut Budget +/-

Försäljning 8 503 570 6 941 000  1 562 570
Handelsvaror och 
andra direkta 
kostnader -2 050 844 -2 495 000 444 156
Övriga externa 
kostnader -2 562 669 -2 210 000 -352 669
Personalkostnader -2 358 476 -2 095 000 -263 476
Avskrivningar -49 571 -90 000 40 429
Rörelseresultat 1 482 010 51 000 1 431 010

Utfall och budget avviker på flera poster mycket be-
roende på ändrade förutsättningar mellan budget-
tillfället och utfall. Rörelseresultatet blev bättre än
budgeterat. Intäkterna ökade kraftigt medan kost-
naderna inte ökade i samma takt. Intäkterna ökade
i bokhandeln jämfört med budget främst beroende
på cd-skivan Begravda i Sverige, vilken inte var känd
vid budgettillfället. Antalet prenumeranter ökade
jämfört med budget genom ökad satsning på mark-
nadsföring. Handelsvarorna minskade tack vare lägre
projektkostnader och ändrade principer för bokfö-
ring portokostnader för tidningen. Övriga kostnader
ökade genom att t.ex. lokalkostnaderna var lågt
budgeterade. Likaså var inte inköpen av nya pro-
gramvaror för bokhandeln och prenumerationsre-
gistret påtänkta vid budgettillfället. Portokostna-
derna blev högre eftersom försäljningen ökade etc.
Även personalkostnaderna ökade genom att försälj-
ningen ökade.

Resultat och finansiell ställning
Förbundets överskott blev 1.514 tkr. Likvida medel
ökade med 2.634 tkr till 4.670 tkr tack vare bättre re-
sultat och att förskottsinbetalningar av abonnemang
av tidningen, årsboken samt från Rötters Vänner,
gjordes redan i december.

Förbundets ekonomiska ställning har förbättrats i
takt med bättre resultat. Eget kapital, inklusive re-
server, uppgår till 4 .59 tkr (2.645) motsvarande 67 %
(70 %) av balansomslutningen.

Förslag till vinstdisposition
Förbundets resultat har under åren uppvisat stora
svängningar bl.a. beroende på om nya egna pro-
dukter blivit klara för försäljning eller inte. För att
utjämna förbundets resultat över åren förelås fort-
satt avsättning till resultatutjämningsfonden 

Av årets resultat förslås sålunda

att 1.380 000 kr avsätts till resultatutjämnings
fonden och 

att 133.986 balanseras i ny räkning.

Förbundets resultat och ställning per 2009-12-31 re-
dovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar
med efterföljande noter.

Förvaltningsberättelse
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Revisionsberättelse
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Ekonomi

Förbundets möjligheter att ha en bred verksamhet
är avhängigt de ekonomiska resurserna. Förbundets
inkomster pendlar upp och ned beroende på hur väl
vi lyckas med att ta fram eftertraktade produkter till
Rötterbokhandeln, hur väl vi lyckas sälja in prenu-
merationer till Släkthistoriskt Forum och Årsboken
och sist men inte minst viktigast hur väl vi kan attra-
hera alla Röttervänner att ge det frivilliga bidraget
till Rötter.

Förbundet har därför två fötter att stå på. Den
ideella grunden som är det grundfundament som
förbundet vilar på tillsammans med medlemsför-
eningarna.

Den andra foten är affärsmässig, den handlar om
marknadsföring och försäljning av böcker och cd-ski-
vor, annonsförsäljning, ta fram nya produkter, t ex
handböcker.

Det är den affärsmässiga delen som till stor del ge-
nererar de inkomster som gör att förbundet kan ha
anställda och bedriva en bra funktionell verksamhet.
Som arbetsgivare är det också viktigt att ha en stabil
grund att stå på.

Störst fokus på Rötter

Nya databaser och fortsatt utveckling av Rötter är
det som kommer att vara det allra viktigaste under
2011, precis som 2010. Den utvecklingen kostar
mycket pengar, under 2010 satsar vi 500 000 kronor
och 2011 400 000. Det som ev. inte spenderas i år på
projektet kommer vi att föra i räkning till nästa år. 

Vi har stora planer för nya Rötter, det är på nätet
som utvecklingen sker. Ska Rötter fortsättningsvis

ligga i framkant som den viktigaste portalen för
släktforskning måste mycket kraft och planering läg-
gas på utveckling. Det nya Rötter kommer att bestå
av två delar, en öppen del som idag med t ex Anby-
tarforum och databaser som är interaktiva, t ex Port-
rättfynd. Den andra delen med nya databaser
kommer att ha inloggning och troligtvis vara kopp-
lat till Rötters vänner. Vi har en stor ambition att
redan i höst visa på Rötter vart vi är på väg.

Rötters vänner

Röttervännerna är en viktig resurs för utvecklingen
av Rötter. Det är viktigt att vi 2011 får behålla alla de
röttervänner som finns och att dessa kan bli ännu
flera. Vi kommer därför att satsa en del resurser på
mervärden för den gruppen.

Moderatorer

Moderatorerna på Anbytarforum är en annan viktig
grupp som med sitt ideella arbete tillför mervärden
i forumet. Vi välkomnar mycket gärna fler modera-
torer.

Bokhandeln

Vi kommer att fortsätta att erbjuda litteratur och CD-
skivor med anknytning till släkt- och hembygds-
forskning. Till Bokhandeln har vi knutit ett
Nyhetsbrev, vilket kommer att skickas även till alla
föreningar så fort nyheter lanseras. Kampanjerbju-
danden, korta som lite längre, kommer att ske lö-
pande under året. Vi kommer att se över
fraktvillkoren, så som vi gjort 2009 med det nya av-
talet med Schenker Privpak.

Studieledarkurser

Förbundet har under året medverkat till att kurs- och
cirkelledare skall få en gemensam plattform att stå
på när det gäller släktforskning. Det har funnits och
finns ett stort behov av duktiga och engagerade stu-
dieledare för att föra släktforskningen framåt. Sveri-
ges Släktforskarförbund har därför satsat på
utbildning för kursledare och bidrar till varje kursav-
gift med 1 000 kr.

Utbildning är viktigt, inte bara för att lära sig hitta
rätt i källorna, utan också för att höja kvaliteten på
det utforskade materialet. Vi har under 2009 haft
kurs i Ulricehamn, i Lindesberg och i maj månad i
Flen. Totalt har 64 personer hittills deltagit. Ytterli-
gare en kurs planeras i Sundsvall i september. Kur-
serna fortsätter även under 2011.

Styrelseutbildningar

Det är en utbildning som vänder sig till alla styrelse-
medlemmar. Vad har man för ansvar i en styrelse?
Vad har man för ansvar för att utveckla verksamhe-

Förslag till verksamhetsplan för 2011
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ten? De frågorna och många andra får svar i en
sådan här utbildning. Utbildningarna kommer att
genomföras i samarbete med Studieförbundet Vux-
enskolan.

Marknadsföring av släktforskning

Släktforskardagarna och Släktforskningens dag är
årets stora evenemangsdagar för att visa upp
släktforskningen. Mycket bra arbete görs också
andra dagar lokalt runt om i landet. Då medlems-
siffrorna viker i många föreningar behövs mycket
marknadsförning för att locka de nya forskarna in i
föreningarna, många av dessa har ju valt att stå
utanför föreningsgemenskapen. Förbundet vill
under 2011 återkomma med en plan för detta ar-
bete.

Framtiden?

Hur ser framtiden för släktforskningen ut? Vilka nya
möjligheter finns runt hörnet och kommer vi att
stöta på nya svårigheter inom ett eller flera områ-
den? Hur ska vi samverka i framtiden? Många frågor
finns att diskutera och en liten arbetsgrupp har på-
börjat den diskussionen. Det finns en liten spirande
tanke om att bjuda in alla föreningar till en Fram-
tidskonferens under jubileumsåret 2011.  

Sveriges dödbok

I Örebro kommer dödbok nr 5 med material från
1901-2009. Materialet är inte komplett för hela riket,
alla församlingar blev tyvärr inte adopterade. Den
nya skivan innehåller ändå ca 2,7 miljoner nya poster.
Men målet är att komplettera hela 1900-talet så ar-
betet fortsätter, men med en annan inriktning som vi
ber att få återkomma om.

Publikationer

Vi planerar fem nummer av Släkthistoriskt Forum
samt en Årsbok även 2011.

Planeringen av Handböcker fortsätter och i planerna
ligger en ny handbok varje år.

Det finns andra planer på produkter, men p.g.a. den
hårdnande konkurrensen på marknaden för
släktforskningsmaterial kan vi inte räkna upp dem
här.

Jubileum 2011

Sveriges Släktforskarförbund fyller 25 år är 2011. Det
ska vi fira under 2011, bl.a. i samband med Släktfors-
kardagarna i Norrköping.

Folkbokföringen

Frågan om det långsiktiga bevarandet av folkbokfö-
ringen bevakas kontinuerligt.

Det nya lägenhetsregistret för flerbostadshus ska
vara klart 2010 och överlämnas då till kommunerna

som sedan ska ha ansvar för att detta sköts löpande.
Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genom-
föra folkbokföring på lägenhet i stället för, som i
dag, bara på fastighet. Förbundet kommer att be-
vaka om och hur i så fall detta kommer att påverka
framtida forskning.

Samarbetsrådet

Släktforskarförbundet deltar aktivt i Samarbetsrådet
för Riksarkivet och landsarkiven. Samarbetsrådet är
ett samarbetsforum för användarna av arkivtjänster.
Vi avser att även fortsättningsvis delta i det arbetet.

Vi söker också samarbete med hembygdsrörelsen på
olika nivåer.

Internationellt
I svar på motion nr 2 berättar vi om det arbete som
påbörjats med att ta fram uppgifter och länkar till
arkiv och organisationer i andra länder. Vi avser att
fortsätta det arbetet även under 2011 med de förut-
sättningar vi har idag.

Svensk-Amerikanska rådet

I rådet planeras för en svensk amerikansk konferens
under 2012. Sveriges Släktforskarförbund, som med-
lemmar i rådet, avser att delta i den planeringen

Personuppgiftsombud

Allt mera register upprättas och det blir allt mer
komplext att överblicka dessa. Förbundet har flera
olika personregister, t ex för att kunna upprätthålla
ett kundförhållande. Vi avser därför att utbilda en
av medarbetarna till personuppgiftsombud. En
sådan ser till att personuppgifter behandlas korrekt
och lagligt inom en verksamhet.
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MOTION 1

Motion om Släktforskardagar vartannat år

❏ ❏ ❏ Göteborgsregionens Släktforskare har under de
senaste åren konstaterat att representationen med
monter vid de årliga Släktforskardagarna blivit be-
tungande för vår förening med bemanning, rese-
och hotellkostnader m.m. Vi är ju även engagerade
under året vid andra arrangemang, såsom för-
eningsutställningar, bokmässa, arkivens – och
släktforskningens dag etc. Vi förslår:

att Riksstämman beslutar att Släktforskardagarna 
endast arrangeras vartannat år.

Riksstämman däremellan kan lämpligen 
förläggas till Stockholm.

Göteborgsregionens Släktforskare
Per Clemensson, ordf.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Släktforskardagarna har en lång tradition och
dagarna har successivt utvecklats. Det stora besöks-
antalet varje år visar hur stort intresset för släktforsk-
ning är både bland släktforskarna och bland
allmänheten.

Släktforskardagarna är inte bara en lokal fråga för
den förening som är arrangör, dagarna är en ange-
lägenhet för hela släktforskarrörelsen. Det är en ma-
nifestation över en växande folkrörelse och bättre
marknadsföring kan inte släktforskningen få än
under dessa två intensiva dagar. Marknadsföringen
ska inte underskattas, den kommer alla föreningar
till del, både på kort och på lång sikt.

Det stora intresset har också uppmärksammats från
omvärlden, allt från nya utställare på mässan till ar-
rangörskommunerna som har imponerats av det
stora besöksantalet. Allt flera föreningar anordnar
bussresor för sina medlemmar till Släktforskarda-
garna, vilket är ett tecken på att det finns ett stort in-
tresse bland föreningsmedlemmar.

Förbundsstyrelsen är naturligtvis medveten om att
det kan vara kostsamt för en förening att både ställa
ut, bemanna en monter, övernatta och dessutom
delta i övriga arrangemang. Förbundsstyrelsen har
därför arbetet på att påverka de kostnader som det
har funnits möjlighet att påverka, bl.a. kuvertkost-
nader för middagar. Det kan tyckas marginellt, men
det är också viktigt att Släktforskardagarna har en
central plats på evenemangsorten och det innebär
bl.a. dyrbarare lokalkostnader.

Så länge det går att uppbringa villiga arrangörer
anser förbundsstyrelsen att släktforskardagarna ska
fortsätta som en årlig aktivitet. Landet är ju stort och

avlångt, och dagarna är ju ett fantastiskt redskap att
sprida budskapet och intresset över hela landet. 

Förbundsstyrelsen föreslår

att motionen avslås

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

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

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

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

MOTION 2

Motion om att starta och utveckla kontaktnät
med organisationer i andra länder

❏ ❏ ❏ Svenska Genealogiska Samfundet anser att
svensk släktforskning inte bara bör inskränka sig till
forskning i Sverige. Det nordiska samarbetet funge-
rar någorlunda, men vi behöver också bibehålla och
utöka kontakterna med alla de som har rötter i Sve-
rige, t.ex. miljonerna svensk-amerikaner i USA och
Canada. Och då även alla, inte fullt så många, men
ändå tillfinnandes i Australien och New Zeeland, och
på andra ställen i vår mångskiftande värld. 

Detta kontaktskapande med motsvarande organisa-
tioner bör lämpligen skötas av landets riksorganisa-
tion, Sveriges Släktforskarförbund, som sedan ska
delge medlemsföreningarna den kunskap som in-
samlas, t.ex. genom artiklar i Släkthistoriskt Forum,
och även verka för att medlemsföreningarna kan ut-
nyttja det kontaktnät som skapas. 

En början på detta arbete bör vara att "återstarta"
Släktforskarförbundets egen engelskspråkiga hem-
sida Swedish Roots, som nu i stort sett legat i träda
sedan 2004. En uppdaterad sida skulle kunna delge
engelskspråkiga forskare kunskap om svenska för-
hållanden i äldre tid, hur man använder svenska di-
gitala källor, hur svenskt arkivväsende fungerar, och 
mycket mer. 

Framöver kan man tänka sig liknande sidor på tyska,
franska och spanska för att täcka in en stor del av de
länder i Europa och Sydamerika, där svenskättlingar
finns. 

Svenska Genealogiska Samfundet föreslår att Riks-
stämman ger Förbundsstyrelsen i uppdrag: 

att starta och utveckla kontakter med systerorga-
nisationer i andra länder utom Norden, 

att snarast återstarta webbsidan Swedish Roots 

Svenska Genealogiska Samfundet
Ordf. Elisabeth Thorsell 

Årets motioner
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Förbundsstyrelsens svar 

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen instämmer i betydelsen av att
ha kontakter med andra organisationer. Ett önske-
scenario skulle vara att det fanns en internationell
oberoende organisation varigenom kontaktnätet
kunde breddas samtidigt som organisationen kunde
verka för tillgänglighet till arkiven i de olika län-
derna.

Förbundet är medlem i Nordgen, varigenom det är
meningen att det nordiska samarbetet ska fördjupas.
Man kan tyvärr sammanfatta det med, som motio-
nären skriver, att det fungerar någorlunda.

Andra samarbeten över gränserna sker i några för-
eningar som är medlemmar i förbundet. Sällskapet
Vallonättlingar med sina goda kontakter i bl.a. Bel-
gien, G-gruppen med brett kontaktnät och fokus på
östersjöländerna som Baltikum, Polen och Tyskland
och Judiska Släktforskningsföreningen som har in-
ternationella kontaktar inom sitt område. Mycket
god kompetens och kontaktnät finns inom dessa för-
eningar, både för forskare i Sverige och utomlands
boende som vill forska i Sverige.

Sverige har alltid varit ett invandrarland. Efter andra
världskrigets slut, på 1950- och 1960-talet, hade Sve-
rige en stor arbetskraftsinvandring och från 1980-
talet har vi haft en stor flykting- och anhörig-
invandring. Varje år invandrar ca 100.000 personer
till Sverige varav ca 80% har en utländsk bakgrund.
Sveriges demografi gör att arbetskraftsinvandring
spås öka ännu mera. I yngre åldrar är andelen barn
med utländsk bakgrund i vissa områden så stor som
15-18% (SCB).

Förbundet har därför vänt på frågan och fokuserat i
första hand på Sverige – hur möter vi de nya innevå-
narna i Sverige när de vill börja släktforska? För-
eningar som vill komma ut i skolklasser och visa på
vad släktforskning är – hur ska de möta invandrar-
barnens frågor – hur kan jag börja släktforska? 

Förbundet vill fokusera på att i första hand bistå
medlemsföreningarna i deras utveckling. I det ligger
att hjälpa till att ge underlag för att kunna bemöta
frågor och att underlätta arbetet i t ex skolklasser.
Förbundsstyrelsen menar att detta är en framtids-
fråga för släktforskarrörelsen, den kan inte enbart
fokusera på hur Sverige ser ut idag. Andelen med s.k.
svensk bakgrund minskar även om den kommer att
vara den största gruppen även i framtiden. 

Sedan i januari pågår ett projekt av en praktikant där
förbundet med stöd av Arbetsförmedlingen haft
möjlighet att påbörja arbetet med att ta fram un-
derlag och länkar till arkiv och organisationer i andra
länder. Information som förbundets föreningar, men
också besökare av Rötter ska kunna ha som vägled-
ning till forskning i andra länder. Det här är ett kom-
plex arbete som vi har ambitionen att utveckla. Som
en effekt av detta arbete sker kontakter med syster-
organisationer. När stämman är i Örebro kommer de
första sidorna att vara utlagda på Rötter.

Motionären efterlyser att Sveriges Släktforskarför-
bund ska underlätta för utrikes boende med svenska
rötter att släktforska i Sverige. Det menar förbunds-
styrelsen i första hand bör ske genom Swedish Roots,
den del på Rötter som är på engelska. Swedish Roots
har tyvärr legat i träda under flera år, det kan härle-
das till brist på resurser och det senaste året till att
det inte har gått att finna en person som velat åta
sig arbetet, trots flera förfrågningar.

När stämman går av stapeln i Örebro är Swedish
Roots uppdaterat och kommer fortsättningsvis att
underhållas. Vår nyanställda kanslist, släktforskare
och engelsktalande har ansvaret för Swedish Roots
inskrivet i sin befattningsbeskrivning.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen därmed ska anses besvarad

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

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

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

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

Motion nr 3

Motion om uppföljning avseende av 
förbundsstämman tagna beslut

❏ ❏ ❏ Vid varje årsstämma fattas beslut baserat på
motioner, verksamhetsplan och eventuellt ytterligare
underlag, som styrelsen sedan förväntas genomföra.
Vid genomgång av tidigare stämmobeslut och utfal-
let av dessa, så framgår att flera beslut inte genom-
förts.

Genealogiska Föreningen föreslår 

att Riksstämman beslutar att vid varje stämma i 
särskilt dokument återrapporterar ej genom-
förda beslut från föregående stämmor, med 
notering om orsaker härtill och aktuell 
ärendestatus.

Stockholm den 13 april 2010

Genealogiska Föreningen
Tomas Risbecker, ordförande

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfatt-
ning att resultatet av beslut vid Riksstämman bör
återrapporteras till stämman. När styrelsen diskute-
rat hur motionen bör besvaras har vi konstaterat att
det inte varit brukligt att göra det systematiskt. Men
vi kommer att göra det från nästa år och det bör
göras under särskild rubrik i verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen för 2009 är nämligen redan
klar och är lämnad till revisorerna.
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Rutinen är att beslutade uppdrag från stämman förs
in på en uppdragslista och samtidigt utses en ansva-
rig för respektive fråga inom styrelsen.

För att få en uppfattning om hur en sådan redovis-
ning skulle kunna se ut har vi gått igenom vad som
har gjorts åt de motioner som behandlades vid 2008
års stämma.

Förbundsstyrelsen anser

att motionen därmed är besvarad

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

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

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

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

Genomgång av 2008 års motioner

Motion 1/2008 handlade om att tillskapa ett årligt
pris ”Årets kyrkogård”. Beslutades enligt styrelsens
förslag med Jan Henrik Marinders yrkande

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma 
kriterier för en god kyrkogård, där bevarandet
och vårdandet av gravstenar understryks.

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma och
instifta någon form av pris eller diplom för 
bästa kyrkogård under rubriken ”Årets kyrko-
gård”.

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att kontakta 
Sveriges Hembygdsförbund, föreningen Sveri-
ges kyrkogårdschefer samt Sveriges kyrkogårds-
och krematorieförbund för ett samarbete och 
samordning i denna fråga,

att motionen därmed skall anses besvarad.

Åtgärd: Frågan har diskuterats flera gånger inom
förbundsstyrelsen.  Vi har förgäves försökt få till ett
samarbete med Sveriges hembygdsförbund.  Vi hål-
ler på att utforma en skrivelse till kyrkogårdsförvalt-
ningarna där huvudbudskapet är att dessa ska
fotografera av de gravstenar som tas bort samt
skicka dessa till släktforskarförbundet för inläggning
i gravstensdatabasen. Däremot ses ingen möjlighet
att utse Årets kyrkogård - det finns ett sådant pris
inom en verksamhet som har möjlighet att över-
blicka alla Sveriges kyrkogårdsförvaltningar.

Årets kyrkogårdsförvaltning är en tävling som ar-
rangeras av Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer,
Movium SLU, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisa-
tion och Sveriges kyrkogårds- och krematorieför-
bund. Priset delas ut vid Föreningen Sveriges
Kyrkogårdschefers kongress respektive Sveriges kyr-
kogårds- och krematorieförbunds rikskonferens. Vin-

naren 2010 koras vid Föreningen Sveriges Kyrko-
gårdschefers kongress i Kalmar den 7–8 september
2010. 2010 års vinnare blev Skrea kyrkliga samfällig-
het i Falkenberg.

Motion 2/2008 gällande tillgängliggörande av Ge-
nealogicaserien på Riksarkivet. Riksstämman beslu-
tade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att
samlingen Genealogica digitaliseras och görs 
tillgänglig

Åtgärd: Frågan har tagits upp i Samarbetsrådet och
vi har fått en utförlig redovisning som har skickats
till den motionerande föreningen samt att resultatet
av samtalen har redovisats i förra årets kallelse till
stämman, Angeläget nr 1/2009, sid 32 . Motionen har
ändå gett till resultat att frågan om Genealogica-
samlingar i arkiv och i universitetsbibliotek har tagits
upp i digitaliseringsarbetet i Samarbetsrådet.     

Motion 3-7/2008 angående avgifter för Anbytarforum
och Förbundsforum. Beslutades att motionerna 3-7
behandlas tillsammans. Riksstämman beslutade enligt
förbundsstyrelsens förslag att motionerna avslås. 

Åtgärder: Fortsatt fokusering på Rötters Vänner.
Motion 8/2008 angående slutna ordförandemöten
på Förbundsforum. Beslutades enligt styrelsens för-
slag att motionen avslås.

Motion 9/2008 angående handbok för arkivsystem.
Beslutades enligt styrelsens förslag:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att initiera en 
artikelserie i Släkthistoriskt Forum om hur 
släktforskaren ordnar och förvarar sitt 
släktarkiv.

att motionen därmed ska anses besvarad

Åtgärder: Under 2009 utkom Elinor Elmborg med
häftet ”Arkiveringsguide för släktforskare”. Förbun-
det har haft den i Bokhandeln sedan dess och har be-
dömt att den väl täcker den information som
efterfrågades i motionen.

Motion 10/2008 rörande Sveriges släktforskarför-
bunds framtida arbetssätt. Beslutades enligt för-
bundsstyrelsens förslag att motionen avslås.
Motion 11/2008 angående upprättande av PM över
reglerna för forskning. Beslutades enligt förbunds-
styrelsens förslag:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att initiera 
en artikelserie för Släkthistoriskt Forum och
Nättidning om de frågor som tas upp i 
motionen.

att motionen i och med det sagda skall anses 
besvarad

Åtgärder: Förbundsstyrelsen har valt att sprida in-
formation om hur man forskar i nutid i de cirkelle-
darutbildningar som har börjat genomföras.  
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Motion 12/2008 angående framtida sökning i folk-
bokföringen. Motionen bifölls enligt förbundsstyrel-
sens förslag.

Åtgärder: Förbundsstyrelsen delar motionärens oro
inför kommande generationers möjligheter att
släktforska och söka sina rötter. Vi har dock inte sett
att det är möjligt att påverka folkbokföringen enligt
motionen. Senast tog vi upp frågan i ett underlag för
digitaliseringspolicy som vi har lämnat till Kulturde-
partementet. 

Så här skrev vi: ”Ett särskilt problem för långtidslag-
ringen är de databaser som àjourhålls och ändras
fortlöpande. Det lär vara meningen att man ska
kunna rekonstruera dessa ändringar genom de sä-
kerhetskopior som ska tas fortlöpande. Ett exempel
på detta är hela folkbokföringen. Vi släktforskare är
mycket oroliga att det i framtiden inte går att följa
befolkningen på det sätt som fram till 1991 kunde
göras ända från 1680-talet! Vid folkbokföringsrefor-
men sades att detta skulle lösas men vi anser att
detta ännu inte har skett. Och de analoga attester m
m som har funnits gallras bort allteftersom de re-
gistreras i databasen. De borde åtminstone digitali-
seras innan de gallras. Liknande problem torde
finnas också beträffande andra àjourhållna databa-
ser, t ex fastighets- och inskrivningsregister.”

Motion 13/2008 rörande matrikel och register. Beslu-
tades enligt förbundsstyrelsens förslag att motionen
i och med det sagda skall anses besvarad. 

MOTION 4

Motion om Skattelängdsregistreringsprogram

❏ ❏ ❏ Det kamerala källmaterial i arkiven i form av
skattelängder av olika slag, är två-tre gånger så om-
fattande som det samlade kyrkboksmaterialet. Ändå
är det relativt okänt bland forskarna.

Under de senaste åren har SVAR lagt upp Kammar-
arkivets mantalslängder för åren 1642-1820 på sin
sajt och är i full gång med att även lägga upp land-
skapshandlingarna, det huvudsakliga källmaterialet
för tidsperioden 1540-1630.

2004 ingav SSGF en motion till släktforskarförbun-
dets riksstämma om att ett särskilt program för re-
gistrering av skattelängder skulle tas fram. Förbunds-
styrelsen tillstyrkte motionen och stämman gav för-
bundsstyrelsen i uppdrag att ta fram programmet,
men vi väntar fortfarande på detta hjälpmedel som
skulle underlätta för forskarna att lättare strukturera
sina resultat från det gigantiska källmaterialet.

SSGF yrkar således att det beslut som fattades redan
2004 om att ta fram programmet skall vara genom-
fört senast till stämman 2011.

Styrelsen
StorStockholms Genealogiska Förening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Dåvarande förbundsstyrelsen avtalade med en
för ändamålet, så som det då bedömdes, lämplig
konsult om att ta fram ett skattelängdsregistrerings-
program under verksamhetsåret 2005. Krav och ota-
liga påminnelser har framförts om att programmet
ska levereras men utan resultat. 50.000 kr har detta
kostat förbundet.

I verksamhetsberättelsen för 2008 – Angeläget
1/2009 – redogjorde styrelsens för projektet:

Registreringsprogram för skattelängder

Programmeringsarbetet startade under 2005. De för
ändamålet avsatta medlen har förbrukats men pro-
jektet har ännu inte avslutats. Trots otaliga påmin-
nelser, vilka varit intensiva under hösten 2008, har
den anlitade konsulten inte kunnat prestera ett ac-
ceptabelt material. Vi måste, tyvärr, konstatera att
det i denna regi aldrig kommer att framställas något
registreringsprogram för skattelängder.”

Att ta fram ett registreringsprogram för skatteläng-
der skulle i nuvarande kostnadsläge uppskattningsvis
kosta mellan 160.000 - 200.000 kr i konsultarvode.
Till detta kommer kostnader för en ganska omfat-
tande projektledning på ca 50.000 kr som också
måste köpas. Det är mycket pengar som måste stäl-
las mot intresset hos föreningarna för ett registre-
ringsprogram för skattelängder och också mot andra
projekt, som då måste skjutas på framtiden.

Förbundet har sedan 2009 lagt upp en långsiktig
plan för att genomföra en mycket stor IT satsning. I
den satsningen ingår att göra klart de projekt/data-
baser som vi redan har lovat, Gravstensinvente-
ringen, Konsulatarkiven, Medborgarskapshand-
lingarna och att fullfölja projektet Namn åt de döda.
I utvecklingen av de nya databaserna kan det om
några år mycket väl finnas möjlighet ta fram ett re-
gistreringsprogram för skattelängder, som man t ex
kan ladda hem från Rötter.

Allt ovan kommer att kräva stora investeringar både
i pengar och i arbetsinsatser av förbundets anställda
och av förbundsstyrelsen. I det läget är det, som för-
bundsstyrelsen bedömer det, just nu inte möjligt att
utöka projektlistan med ett projekt till.

Förbundsstyrelsen föreslår

att motionen därmed skall anses besvarad

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

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

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

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

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



24 ANGELÄGET 2 ● 2010

MOTION 5

Motion om möjligheter till medlemsvärvning

❏ ❏ ❏ Många föreningar har säkert problem med vi-
kande eller stagnerade medlemstal och försöker
ständigt komma på nya idéer om hur man får tag på
nya medlemmar. Samtidigt har förbundet en data-
bas innehållande alla prenumeranter på Släkthisto-
riskt forum, årsbokssubskriptioner, Rötters vänner
och bokhandelskunder, innehållande minst 20 000
namn vad som tidigare har framkommit.

Under 1990-talet gjorde förbundskansliet ofta ut-
drag ur den databasen för att nya och etablerade
föreningar skulle kunna få kontakt med nya pre-
sumtiva medlemmar. Av det skälet har SSGF under
vintern kontaktat förbundsledningen för ett mot-
svarande utdrag, men har trots påminnelse inte fått
någon respons.

I Rötter-bokhandelns försäljningsvillkor står att kun-
dernas personuppgifter får användas för förbundets
marknadsföringsändamål. Och eftersom medlems-
föreningarna är förbundet så borde en sådan förfrå-
gan besvaras jakande av förbundsledningen/-kan-
sliet.

SSGF yrkar således att förbundskansliet på begäran
ska tillställa den lokalförening som så önskar ett ut-
drag ur registret, grundat på föreningens upptag-
ningsområde, för föreningens marknadsföring.

Styrelsen
StorStockholms Genealogiska förening

Förbundsstyrelsens svar 

■ ■ ■ Förbundsstyrelsens svar på den här motionen
kan tyvärr inte meddelas i detta Angeläget. Det är
en komplex fråga som kräver en noggrann behand-
ling då det handlar om att lämna ut uppgifter ur de
personregister som finns datalagrade hos förbundet. 

Vi vill poängtera att styrelsen naturligtvis på alla sätt
vill stödja initiativ till medlemsvärvning. Men då per-
sonuppgifter är känsligt för många människor vill vi
försäkra oss om att vi inte begår något fel om vi läm-
nar ut uppgifter. Många har t ex anmält sig till NIX-
adresserat och de omfattas även i detta fall. Den och
flera andra frågor behöver klara och entydiga svar.
Frågan finns just nu för behandling hos en myndig-
het/organisation som ska kunna ge oss vägledning i
frågan.

Enligt stadgarna ska svar på motioner vara med-
lemsföreningarna tillhanda senast en månad före
stämman. Svar på ovan motion kommer att skickas
dels på Ordförandelistan, men också postas till före-
ningens adress.

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 6

Motion angående reseersättning till 
stämmoombud

❏ ❏ ❏ Ända sedan förbundet grundades, har den de-
mokratiska ordningen inom förbundet prioriterats,
så att resekostnaderna för ombuden begränsats oav-
sett var i landet man bor. Från början skulle det inte
behöva kosta mer än 500 kr för ett ombud att ta sig
till riksstämman, en kostnad som i takt med att för-
bundet fick allt bättre ekonomi under 1990-talet be-
gränsades till 300 kr.

I fjol höjdes den självrisken till 800 kr trots att för-
bundet året innan kunde redovisa ett överskott på
närmare 800.000 kr, en förmögenhet som förbunds-
styrelsen inte hade något förslag till användnings-
område för i verksamhetsplanen. För 2009 är vinsten
över 1.500.000 kr och för 2010 budgeterat en ospe-
cificerad vinst på 867.000 kr, således tillsammans för
de tre åren närmare 3,2 miljoner i vinst.

Höjningen av föreningarnas självkostnader har min-
skat förbundets kostnader med i storleksordningen
50.000 kr, således endast 3% av 2009 års vinst. Sam-
tidigt tvingas många mindre föreningar avstå från
sin rätt att göra sin röst hörd på stämman av rent
ekonomiska skäl. En ekonomisk fråga för förening-
arna blir därför en demokratifråga för riksförbundet.

SSGF lämnade i fjol in en motion med samma inne-
börd, som då avslogs, först av förbundsstyrelsen och
sedan av stämman. Vi anser dock demokratifrågan
vara så viktig att vi gör ett nytt försök och hoppas
förbundsstyrelsen och årets stämma fattar ett för
medlemsföreningarna mer positivt beslut.

Vi yrkar alltså att resekostnaderna för stämmoom-
buden liksom tidigare ska begränsas till maximalt
300 kr. Detta ska liksom tidigare också gälla ordfö-
rande i föreningar med bara ett ombud.

Styrelsen
Nora Släktforskarklubb

Styrelsen
Sollefteå Släktforskare

Styrelsen
StorStockholms Genealogiska Förening
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MOTION 7

Motion angående reseersättning till 
stämmoombud

❏ ❏ ❏ Ända sedan förbundet grundades, har den de-
mokratiska ordningen inom förbundet prioriterats,
så att resekostnaderna för ombuden begränsats oav-
sett var i landet man bor. Från början skulle det inte
behöva kosta mer än 500 kr för ett ombud att ta sig
till riksstämman, en kostnad som i takt med att för-
bundet fick allt bättre ekonomi under 1990-talet be-
gränsades till 300 kr.

I fjol höjdes den självrisken till 800 kr trots att för-
bundet året innan kunde redovisa ett överskott på
närmare 800.000 kr, en förmögenhet som förbunds-
styrelsen inte hade något förslag till användnings-
område för i verksamhetsplanen. För 2009 är vinsten
över 1.500.000 kr och för 2010 budgeterat en ospe-
cificerad vinst på 867.000 kr, således tillsammans för
de tre åren närmare 3,2 miljoner i vinst.

Höjningen av föreningarnas självkostnader har min-
skat förbundets kostnader med i storleksordningen
50.000 kr, således endast 3% av 2009 års vinst. Sam-
tidigt tvingas många mindre föreningar avstå från
sin rätt att göra sin röst hörd på stämman av rent
ekonomiska skäl. En ekonomisk fråga för förening-
arna blir därför en demokratifråga för riksförbundet.

SSGF lämnade i fjol in en motion med samma inne-
börd, som då avslogs, först av förbundsstyrelsen och
sedan av stämman. Vi anser dock demokratifrågan
vara så viktig att vi gör ett nytt försök och hoppas
förbundsstyrelsen och årets stämma fattar ett för
medlemsföreningarna mer positivt beslut.

Vi yrkar alltså att resekostnaderna för stämmoom-
buden liksom tidigare ska begränsas till maximalt
300 kr. Detta ska liksom tidigare också gälla ordfö-
rande i föreningar med bara ett ombud.

För Svenska Genealogiska Samfundets styrelse
Elisabeth Thorsell

MOTION 8

Motion angående reseersättning till 
stämmoombud

❏ ❏ ❏ I en motion till förra Riksstämman föreslogs att
förbundet skulle öka sitt bidrag till deltagarnas re-
sekostnader genom att återgå till 300 kr som gräns
för när reseersättning utgår. Motionärerna hänvi-
sade till förbundets förbättrade ekonomi och häv-
dade att det var en demokratifråga. Förbunds-
styrelsen yrkade att motionen skulle avslås med hän-
visning till att den ökade kostnaden för förbundet
skulle bli 50.000 kr, medan det för de berörda fö-re-
ningarna bara handlade om några 100-lappar och att
det alltså var en budgetfråga och inte en demokra-
tifråga. Detta godtogs av de närvarande ombuden
och motionen avslogs.

Vi hävdar att det faktiskt är en demokratifråga! Vid
de tre senaste riksstämmorna har från 33 till 50% av
de anslutna föreningarna saknat ombud och det
anser vi vara ett bekymmer. Kan fler stimuleras att
skicka ombud ökar riksstämmans trovärdighet, och
det är väl värt att satsa medel till. Vi hänvisar då, lik-
som förbundsstyrelsen, till ”de kostnadsökningar för
resor som allmänt har stigit i samhället”.

Vi föreslår därför

att Riksstämman beslutar om en återgång till 
300 kr som en gräns när reseersättning utgår

att detta beslut gäller från 2010 års stämma

Styrelsen för Örebro släktforskare
Ordf. Åsa Persson

Förbundsstyrelsens svar på 
motionerna nr 6, 7 och 8

■ ■ ■ Gränsen för resebidraget höjdes från 300 kr till
800 kr vid 2008 års stämma med verkan från 2009.
Anledningen var minska förbundets kostnader för
stämman och stärka förbundets ekonomi. 

Bidragsgränsen 300 kr har gällt i många år. När den
tillkom var resekostnaderna betydligt lägre. Med sti-
gande priser har förbundets del av kostnaderna sti-
git kraftigt. Förbundets ekonomi vid 2008 års
stämma var ansträngd. Mot den bakgrunden var det
rimligt att justera upp bidragsgränsen till 800 kr.

Förbundets ekonomi har under senare år blivit bättre
tack vare bra försäljning och minskade kostnader.
Speciellt de år som förbundet lanserat nya produkter
har resultaten blivit mycket bra. Vi vet att inneva-
rande år 2010 också kommer att bli bra med tanke
på lanserandet av nästa version av Sveriges Dödbok.

För 2011 planeras inga nya produkter som kommer
att generera så stora intäkter och resultatet kommer
följaktligen bli sämre. Det är inte heller rimligt att
varje år justera bidragsgränsen med hänsyn till för-
bundets ekonomi. Budgeten för 2010 fastslogs av
stämman 2009.

Mot denna bakgrund föreslår förbundsstyrelsen 

att bidragsgränsen justeras till 500 kr från 2011.

Närvarostatistik 2006-2009

Ombud                               2006    2007    2008    2009
Möjliga ombud 232      238 237      237
Närvarande ombud           154      150      151      147
Andel                                  66%    63%    63%    62%
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Rötterbokhandeln
- en skattkammare på nätet

■ Utbudet i Rötterbokhandeln utvecklas stän-
digt. Nya böcker och CD-skivor som underlättar
och utvecklar släktforskningen tillförs sortimen-
tet.

Förra året började vi med att informera via Ord-
förandelistan om nyinkomna böcker i Rötter-
bokhandeln. Vi informerade naturligtvis också
som vanligt på Rötter. 

Vår idé är att alla ordföranden i föreningarna
runt om i landet skulle få information om de ny-
heter som köpts in och helst vidarebefordra
detta till sina egna medlemmar.

Informationen har fått spridning, det ser vi i
många medlemstidningar, men ännu fler med-
lemsblad får gärna innehålla information om
bokhandeln. Vi hoppas att förbundet ska nå
ännu fler föreningsmedlemmar och ge dem möj-
lighet att till bra priser köpa släktforskningslit-
teratur. Berätta gärna i era medlemsblad om
bokhandeln.

Vi skickar även nyhetsinformationen via den ny-
tillkomna Redaktörslistan.

Rötterbokhandeln
www.genealogi.se

Välkommen till Sveriges
Släktforskarförbund 

■ Två nya föreningar hälsas hjärtligt välkomna till
förbundet:

Lappmarkens Släkt- och bygdeforskare i Vilhelmina
som varit vilande i några år, men nu har en ny och
entusiastisk styrelse med många framtidsplaner. 

Memmingsforskarna - Föreningen för släkt- och lo-
kalhistorisk forskning i Memmingsbygden. Med
Memmingsbygden avses bygden kring Motala ström
mellan sjöarna Roxen och Glan samt i sin vidgade
mening Memmings härad. Föreningen har sitt säte i
Norrköpings kommun. 

■ Sveriges Släktforskarförbund delar i samband med
Släktforskardagarna ut pris till Victor Örnbergs
minne och hedersdiplom till föreningsmedlemmar
som förtjänstfullt har verkat t ex länge i styrelsen
eller på annat sätt bidragit till föreningens arbete. 

Det är medlemsföreningarna som nominerar både
till Örnbergspriset och till hedersdiplomen.

Förbundsstyrelsen vill väcka förslag om att instifta yt-
terligare ett pris . Ett pris som vi föreslår ska kallas
för Årets eldsjäl.

Priset ska kunna tilldelas både en eller flera släktfor-
skare som under det senaste året utfört något som
inspirerat andra släktforskare eller till en medlems-
förening i förbundet som föredömligt arbetar med
sin medlemsutveckling.  

Alla föreningsanslutna släktforskare ska inbjudas till
att nominera till Årets eldsjäl. 

Sammanfattning

● Utmärkelsen ska gå till en eller flera släktforskare
eller en förening som genom stort engagemang, 
kunnighet och på ett väsentligt sätt, bidragit till 
att lokalt, regionalt eller rikstäckande sprida 
kunskap om släktforskning.

● Årets eldsjäl ska vara en inspiratör och förebild för
andra släktforskare och/eller föreningar.

● Inbjudan till att nominera lämpliga kandidater 
annonseras på Rötter och förslag ska vara 
förbundskansliet tillhanda senast 15 april.

● Utmärkelsen består av en statyett som utdelas 
på Släktforskardagarna.

Förbundsstyrelsen föreslår riksstämman

att tillstyrka förslaget

Proposition om ny utmärkelse

Ny ordförande i föreningen?

■ Då kanske också föreningens uppgifter behöver
uppdateras under medlemsföreningar på Rötter?

Kika gärna där - där finns tyvärr en hel del felaktiga
uppgifter som inte har uppdaterats, men som vi inte
kan ändra då vi inte vet de rätta uppgifterna.

Kanske behöver också kontaktuppgifterna till Ord-
förandelistan ändras? Kanske det också gäller post-
och mailadressen till föreningens kontaktperson om
det inte är ordföranden? Kommer post och publika-
tioner från förbundet till rätt adress i föreningen?

Vi vädjar till alla föreningar att se över sina kontak-
tuppgifter och i förekommande fall meddela oss de
rätta uppgifterna.

Maila till info@genealogi.se eller skicka ett kort med
de nya uppgifterna till kansliet.
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Valberedningens förslag
■ Valberedningen har bestått av Michael Lundholm
(ordförande), Ulf Berggren, Urban Leijon, Kent Lund-
vall och Jan Nilsson.

De förtroendevalda vars mandat fortsätter till 2011
är i förbundsstyrelsen Karl-Ingvar Ångström, Lars
Sundell, Birger Bergenholtz, Anna Lövgren och Sonja
Sahlén samt därutöver revisorn Sture Bjelkåker och
revisorssuppleanten Björn Karlsson. 

Valberedningen påbörjade sitt arbete de första da-
garna i januari genom att valberedningens ordfö-
rande ringde runt till de styrelseledamöter vars
mandat går ut 2010 och frågade om de stod till för-
fogande för omval eller om de avsåg avgå från för-
bundsstyrelsen. 

Rundringningen gav vid handen att Anna-Karin Wes-
terlund och Birgitta Lahrm inte vill sitta kvar i styrel-
sen, att Anna-Lena Andersson ännu inte bestämt sig
medan övriga (Barbro Stålheim, Gunilla Didriksson
och Björn Jönsson) stod till förfogande för omval. 

Den 5 januari informerades medlemsföreningarna
om detta genom ett mail på Ordförandelistan. Där
informerades också om hur valberedningen avsåg att
fortsätta arbeta. Från Anna-Lena Andersson kom
den 6 februari beskedet att hon stod till förfogande
för omval.

Valberedningen har haft två sammanträden den 6
februari och 18 april på förbundskansliet samt däre-
mellan ett telefonsammanträde och mailkorrespon-
dens. 

Den 6 februari intervjuades styrelsens samtliga leda-
möter av hela valberedningen. 

Innan nomineringstidens utgång 31 mars nominera-
des Barbro Stålheim som förbundsordförande samt
Anna-Lena Andersson, Gunilla Didriksson och Björn
Jönsson som styrelseledamöter av ett stort antal för-
eningar. 

Därutöver nominerades ytterligare två personer av
vardera en förening; Johan Alex Lindman nominera-
des av SSGF och Christer Bohlin nominerades av DIS-
Öst. 

Eftersom antalet nomineringar från före- ningarna
har varit litet har valberedningen varit tvungen att
även överväga andra kandidater för att kunna sätta
samman ett förslag till en allsidigt sammansatt och
kompetent styrelse. 

Valberedningen har även diskuterat styrelseledamö-
ternas arvoden.

Olle Landin (ordinarie revisor) står till förfogande för
omval medan Torbjörn Näs (revisorssuppleant) har
avböjt omval.

Valberedningen föreslår förbundsstämman

att till förbundsordförande 2010-2012 utse 
Barbro Stålheim (omval)

att antalet förbundsstyrelseledamöter 
2010-2011 ska vara 10

att till ledamöter av förbundsstyrelsen 
2010-2012 utse Anna-Lena Andersson
(omval), Gunilla Didriksson (omval), Björn 
Jönsson (omval), Johan Alex Lindman (nyval)
och Håkan Skogsjö (nyval)

att till revisor 2010-2012 utse Olle Landin
(omval)

att till revisorssuppleant 2010-2012 utse 
Tomas Risbecker (nyval)

att traktamente normalt utgår vid förrättning 
för förtroendevalda i Sveriges Släktforskar-
förbund enligt statens reglemente, 

att styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för
sina styrelseuppdrag fram till och med stäm-
man 2011 enligt följande: 

Förbundsordföranden 2,5 prisbasbelopp 
(106.000 kr), förbundskassören 1,5 prisbas-
belopp (63.600 kr), marknadsföringsansvarig
0,5 prisbasbelopp (21.200 kr) och 1:e vice 
ordföranden 0,25 prisbasbelopp (10.600 kr) 

att övriga ledamöter som måste ta tjänstledigt 
med helt löneavdrag eller ta ut semester för
att delta i sammanträde med förbundsstyrel-
sen, kan erhålla sammanträdesarvode med 
2,6 procent av ett prisbasbelopp per dag 
(1.100 kr). Efter beslut av styrelsen kan detta
även gälla för andra personer än styrelsele-
damöter som måste ta tjänstledigt med helt
löneavdrag eller ta ut semester för att full-
göra ett uppdrag i Sveriges Släktforskarför-
bund. 

Ett prisbasbelopp är fastställt enligt Lagen om allmän
försäkring till 42.400 kr för 2010. 

Valberedningens förslag är enhälligt.
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Håkan Skogsjö, Mariehamn

■ Journalist och författare, född 1958 i Mölndal , bo-
satt i Mariehamn på Åland. Studerade Nordiska
språk vid Göteborgs universitet 1983–84 (c-uppsats
Människorna bakom dalruneinskrifterna, 1985) och
genomgick Journalisthögskolan i Göteborg 1985–87
(examen 1987). Arbetade 1986–89 som journalist vid
Radio Åland och 1989–94 vid tidningen Nya Åland,
bägge i Mariehamn, framför allt som nyhetsreporter
med inriktning på politik, ekonomi samt olyckor och
brott, och är från 1994 frilansjournalist och förfat-
tare med historiska ämnen som specialitet samt gra-
fisk formgivare under firma SkogsjöMedia i Marie-
hamn. Sedan 2002 styrelseledamot i Nya Ålands tid-
ningsaktiebolag i Mariehamn. 

Startade 1977 tillsammans med några andra unga
släktforskare föreningen Genealogisk Ungdom i Gö-
teborg, som 1986 ombildades till Sveriges Släktfors-
karförbund, och var åren 1977–88 ledamot av sty-
relsen (vice ordförande 1986–88). Redaktör 1977–91
för tidningen Släkthistoriskt Forum och sedan 1995
för Släktforskarnas årsbok. Tog våren 1996 initiativet
till Nättidningen Rötter (www.genealogi.se) som se-
nare samma år övertogs av förbundet och var fram
till 2004 Rötters huvudredaktör. 

Bland utgivna böcker kan nämnas serien Ålands
släktregister som till julen 2009 utkom med del nio
(Familjer och gårdar i Föglö), vidare Släkten Bexelius
(1984), Familjer i Edsele 1694–1808 (1986), Ånger-
manlands äldsta skattelängd 1535 (1986), Mantals-
längderna & släktforskaren (1989), Ålands sjöfarts-
museum (1991), Tre ålänningar i Paris (1996), Skot-
ten i tornvillan (1997) och Sevärt på Åland (1999)
samt ett antal böcker tillsammans med andra förfat-
tare, exempelvis Konst på Åland (2003), Bomarsund,
det ryska imperiets utpost i väster (2004) och Åland
skärgård i Östersjön (2006). 

Forskarledamot av Genealogiska samfundet i Finland
2000 och tilldelades 2004 Sveriges släktforskarför-
bunds forskningsstipendium. 

Bland fritidsintressen kan nämnas landskapsvård (på
lantegendomen Härdal i den åländska skärgården)
och att laga god mat. 

Johan Alex Lindman, Stockholm

■ Född 1968 i Lidköping. Jur kand-examen vid Upp-
sala universitet, med inriktning på mänskliga rättig-
heter och miljörätt (examensarbete Ädellövskogens
bevarande - 96) och därefter masterstudier i huma-
nitarian assistance (katastrofbistånd med inriktning
på folkrätt). Praktik vid Mjölby tingsrätt, arbetat vid
den svenska respektive den norska fonden för
mänskliga rättigheter bl.a.

Som en direkt följd av hans intresse för släktforsk-

ning alltsedan högstadietiden var han  1998-2000 an-
ställd som förbundssekreterare vid Sveriges Släktfors-
karförbund, som då hade kanslilokalerna på
Warfvinges väg, Stockholm. 

I rollen som förbundssekreterare ingick bl.a. anord-
nande av stämmorna, protokollföring där och i för-
bundsstyrelsen, skrivande av verksamhetsberättel-
sen, beredning av ärenden till styrelsen, redaktör för
informationsbladet Angeläget liksom arkiv- och bib-
lioteksansvar. På det lilla kansli som förbundet då
hade behövdes förstås alla krafter, så han bistod
även med hjälp med beställningar och andra utskick,
artiklar till Släkthistoriskt Forum osv.

Har därefter huvudsakligen varit anställd vid Riks-
förbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
(RBU) i Stockholm, där han idag är generalsekrete-
rare, dvs. med verksamhets-, kansli- och personalan-
svar, och samarbetar med förbundsstyrelsen för att
uppnå organisationens strategiska verksamhets- och
ekonomimål. 

Har under dessa år inom den ideella organisations-
världen lärt mycket om organisationers förutsätt-
ningar och metoder för att uppnå sina mål på ett
effektivt sätt, liksom kring påverkan, marknadsfö-
ring, insamling etc.

Ledamot i styrelsen för Mättinge AB, ledamot i sty-
relsen för STF Uppsala, museiintendent för Tensta
sockenmuseum/Tensta hembygdsförening (2 mil norr
om Uppsala).

Bland de många intressena utgör kulturhistoria en
väsentlig del, sprungen ur de kunskaper som
släktforskningen gett honom och delvis även upp-
stånden som en "miljöskada" efter ett drygt decen-
niums sommararbete på det fantastiska barock-
slottet Skokloster i Uppland. Utöver detta ägnas
mycken tid åt att anlägga en trädgård med bl.a. ar-
boretum, husrenovering och gör årliga bildningsre-
sor i svenska landskap, fjällvandringar och cykelresor.
Driver sommartid även ett sommarkafé med antik-
och kuriosahandel hemmavid, och är utställare i
egna firman i antikviteter vid mässor, bl.a. på Sätra
brunn.

Tomas Risbecker, Björklinge

■ Är sedan 2009 Genealogiska Föreningens ordfö-
rande. Är även medlem i Föreningen DIS, SGS och
SSGF. Ingår i redaktionskommittén för Svenska Släkt-
kalendern. Har tidigare varit verkställande direktör
för Sällskapet och i styrelseordförande i familjeföre-
taget Risbecker International AB som han själv grun-
dade 1977. 

Tomas har även arbetat som Stockholmsguide och är
auktoriserad sådan i engelska, tyska, franska och
danska.

De nominerade
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■ Sveriges Släktforskarförbund har tecknat en för-
säkring som försäkrar föreningens egendom eller lös-
öre. 

Det har meddelats tidigare, men vi har intrycket att
det inte riktigt har nått fram i många föreningar.
Kanske har vi varit otydliga. Nu informerar vi igen,
läs och fundera på hur försäkringen påverkar din för-
ening!

Egendomsförsäkringen kan jämföras med den del
som handlar om lösegendom i en vanlig hemförsäk-
ring. Alla föreningar som har en egen tecknad för-
säkring kan på förfallodagen växla över till den
försäkring som förbundet tecknat. 

Här finns pengar att tjäna för den förening som be-
talat för en försäkring!

De föreningar som av olika skäl inte har försäkrat
sina värden omfattas nu av en försäkring.

Om en förening äger eller hyr fast egendom, t ex ett
hus, då måste försäkringen kompletteras, såvida inte
hyresvärden har en försäkring.

Om föreningen har lös egendom som överstiger
25.000 kr, en summa som många föreningar ganska
snart kommer upp i om man har en egen lokal,
måste föreningen anmäla den summa som man be-
räknar att man har värden för. Då tecknar förbundet
för respektive förening ett tillägg upp till det värde
som föreningen anger. Tabellen här nedan anger en-
dast grundnivån.

Hittills har endast en förening anmält att man har
värden över 25.000 kr! Det enda som behövs från er
förening är ett mail eller telefonsamtal till förbund-
skansliet.

En förening med lös egendom understigande 25.000
kr behöver inte göra något. Ni är försäkrade ändå.

Läs mera i villkoren som finns på Rötter under rubri-
ken Försäkringar.

Några föreningar har anställda, det ingår en tjänste-
reseförsäkring för dessa i försäkringen. Se tabellen!

Exempel: En förening i Sveriges Släktforskarförbund
har tyvärr råkat mycket illa ut. Kassören har för-
skingrat en stor summa pengar. Med denna försäk-
ring, trots en självrisk på 8.000 kr, har föreningen nu
möjlighet att få tillbaka nästan alla sina pengar.

Egendomsförsäkring SP 253822

Egendomsförsäkringen har tecknats hos Försäk-
ringsbolaget if och är en "företagsförsäkring" gäl-
lande för föreningar anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund. Försäkringen gäller för inträf-

fade skador på lös egendom i föreningen samt i öv-
rigt enligt nedan.

Skada anmäles till Försäkringsbolaget if telefon 0771-
56 00 00. Släktforskarförbundets försäkringsnummer
är SP 253822.

Det går givetvis bra att även kontakta förbunds-
kansliet 08-440 75 50.

Egendomsförsäkring SP253822

Omfattning som ingår           Försäkringsbelopp      Självrisk
Brand, inbrott, vatten-
skada eller annan händelse 25 000 5 000
Ansvar 10 000 000 8 000
Rättsskydd för tvistmål vid 
allmän domstol 200 000 20 %
Styrelseansvar 2 000 000 0
Förmögenhetsbrott 500 000 8 000
Tjänstereseförsäkring för 
anställda Varierande 0

Viktig försäkringsinformation!

E-postlista för redaktörer

■ Sveriges Släktforskarförbund har en e-post-
lista för redaktörer i förbundets medlemsföre-
ningar. 

Listan vänder sig till både redaktörer för pap-
persutgåvor och webbtidningar/hemsidor. Lis-
tan är i likhet med Ordförandelistan admini-
strerad av Anna-Lena Andersson och ligger
under Google-grupper. 

Redaktörslistan hars redan många medlemmar,
men nya kommer till hela tiden. Endast med-
lemmar på listan kan skicka e-post där och
delta i diskussioner. 

Gruppen har t ex utbytt tankar och erfarenhe-
ter om tryckkostnader, pdf-tidningar och hem-
sidor. Information som bör komma våra
redaktörer till känna kan skickas in till Anna-
Lena Andersson, a-l.a@telia.com, som du också
kontaktar om du som redaktör vill vara med på
listan.
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Lördag den 28 augusti

Mässan öppen kl 10 -17

10.00 -10.45 Invigning i Conventum Kongress

11.00-11.45 Föredrag av Jan Mårtensson: Marskal-
ken och löjtnanten, Conventum Kongress. Fritt in-
träde. 

12.00-12.45 Föredrag av Christopher O´Regan, titel
ej fastställd. Conventum Kongress. Fritt inträde.

12.00 - 16.45 (prel). Föredrag, vardera på 45 min i
fyra salar, tre i Conventum Konferens samt Hjalmar
Bergmansalen, belägen under Conventum Kongress
och Stadsbiblioteket med ingång från gränden mel-
lan Conventum Arena och Conventum Konferens.

• Lars O. Lagerqvist: Folkets och kungens mat och 
dryck under Karl Johans regering

• Birger Wennberg: Örebro under tronföljarriks-
dagen (titel ej fastställd)

• Einar Lyth: Sundbo härad - att kartlägga ett härad

• Kalle Bäck: Torp och torpare under 1800-talet

• Per Clemensson: Släktforskning för nybörjare 
(titel ej fastställd)

• Gull-May Lindström: (titel ej fastställd)

• Stig Jönsson: Lantmäteritjänster till stöd för 
forskning om släkt och hembygd

• Christer Blohm: Släktforskning i skolan 
(titel ej fastställd)

• Representant för DO om PUL för släktforskare 
(person och titel ej fastställda)

13.20 Gruppfoto av alla ättlingar till riksdagsmän
1810 i trappan i Conventum Arena.

19.00 Supébuffé med underhållning i Conventum
Kongress. Pris 400 kr. Ett glas vin ingår. Underhåll-
ning av Maria Johansson med komp.

Söndag den 29 augusti

Mässan öppen kl 10 -16

10.00 - 15.45 (prel). Föredrag, vardera på 45 min i
fyra salar, tre i Conventum Konferens samt Hjalmar
Bergmansalen, belägen under Conventum Kongress
och Stadsbiblioteket med ingång från gränden mel-
lan Conventum Arena och Conventum Konferens.

• Mikael Eivergård: Forskning i journaler från 
sjukhus och hospital (titel ej fastställd)

• Ted Rosvall: Om den gamla och nya dynastin
(titel ej fastställd)

• Kalle Bäck: Det svenska dasset - inte bara en 
skitsak

• Thord Bylund (titel ej fastställd)

• Håkan Henriksson om kvinnor i gruvor 
(titel ej fastställd)

• Leif Uppström visar film och berättar om hur man
drog not på Vinön (titel ej fastställd)

• Åke Mossberg om orienterare som torp-
inventerare (titel ej fastställd)

• Elisabeth Thorsell om en barnamörderskas karriär
(titel ej fastställd)

• Bo Hazell: Resandefolket - från tattare till traveller

• Martin Dackling om forskning om släktgårdar 
(titel ej fastställd)

• Bengt Lennartsson om "sociala" media som nya 
kraftfulla hjälpmedel inom släktforskningen 
(titel ej fastställd)

Företag och föreningar med extra arrangemang: 

• Arkiv Digital

• Genline

• Genealogiska Föreningen

• Family Search

• Rötters vänner

• DIS

• Elinor Elmberg om Arkiveringsguide för 
släktforskare 

• Handbok för MinSläkt. 

Ramprogram Släktforskardagarna    
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Kontakttorg där föreningar kan boka en- eller två-
timmarspass för att träffa intresserade genom an-
nonsering i programmet. Se info som lämnats via
Ordförandelistan.

13.50 Gruppfoto av alla ättlingar till riksdagsmän
1810 i trappan i Conventum.

Kringverksamheter

Alla med biljett från SFD har gratis inträde till:

• Jubileumsutställningen Folkets väl – Folkets val
Bernadotte och Örebro 1810 på Örebro Läns 
Museum.

• Stadsarkivets utställning Möt människan 1810
(Gratis inträde)

• Guidade turer som visar Örebro med tonvikt på 
1810 kommer att utgå från ingången till 
Conventum Arena.

• Stadsarkivet, Länsarvet och ArkivCentrum 
kommer att ha öppet med service för släkt- 
och hembygdsforskare.

Utställare kan beställa lunchkuponger via nätet eller
köpa på plats i kansliet.

Kopierings- och utskriftsmöjligheter finns i anslut-
ning till kansliet.

- Läs mer på www.sfd2010.se

Conventum Konferens Tunnbindaren där bland annat redaktörskonferensen kommer att vara.

Du är väl 
prenumerant på 

Släkthistoriskt Forum?

Om inte ring 08-440 75 50 

Fem nummer 
kostar bara 210 kr



Ordförandekonferens 2011

Tid: 27/8 kl. 10.00 – 16:30
Plats: Conventum Konferens, Handskmakaren
Pris: 250 kr (för- och eftermiddagsfika och 

lunch ingår)

Konferensvärdar: Barbro Stålheim och Karl-Ingvar
Ångström

Program Drop-in fika från 09:30

Hur mår förbundet?
Förbundsordförande Barbro Stålheim, förbundskas-
sören Lars Sundell och IT-ansvarige Björn Jönsson ger
en kort lägesrapport från sina uppgifter i förbunds-
styrelsen.

Jubileumsåret 2011
Förbundet fyller 25 år nästa år. Kan vi tillsammans
fylla året med olika aktiviteter under ett gemensamt
tema? 

Hur ska nya Riksarkivet utvecklas framöver?
Nye riksarkivarien Björn Jordell ger en programför-
klaring om hur önskningarna från en av de största
avnämargrupperna, släktforskarna, ska tillgodoses.

Hur ser släktforskningen ut i framtiden?
DIS-ordf Daniel Berglund tittar i kristallkulan.

Vad bör göras för att 
utveckla släktforskarrörelsen?
I många släktforskarföreningar har antalet medlem-
mar stagnerat, i andra ökar antalet. En snabbenkät
presenteras.

Vad görs inom andra folkrörelser 
för att utveckla verksamheten?
Vi får ta del av några andra folkrörelsers erfarenhet
av föreningsutveckling.

Övriga frågor
Ställ delar av förbundsstyrelsen mot väggen! 
Fråga, föreslå, delge oss era synpunkter!

Studieledarkonferens 2010

Tid: 27/8 kl. 10.00 – 16:30
Plats: Conventum Konferens, Bryggaren
Pris: 250 kr (för- och eftermiddagsfika samt 

lunch ingår)

Konferensvärdar: Gunilla Didriksson och Anna-Karin
Westerlund.

Program (Drop-in fika från 09:30)

Kort inledning med information om dagen samt pre-
sentation av deltagarna.

Folkrörelse- och företagsarkiv
Håkan Henriksson, ArkivCentrum i Örebro län, före-
läser om vad släktforskaren kan hitta i folkrörelse-
och företagsarkiv.

Oäkta barn
Calle Lindström, Linde Bergslags Släktforskarför-
ening, föreläser i ämnet oäkta barn och utifrån sin
egen erfarenhet visar han vilka vägar man kan gå för
att finna barnets far (och ibland även barnets mor).

Presentation av Handbok 2 – Fader okänd av Elisa-
beth Reuterswärd och Ted Rosvall.

Arkiv Digital
Niklas Hertzman, föreläser om Arkiv Digital, vilka käl-
lor finns att tillgå på nätet och vad planerar Arkiv Di-
gital att publicera i framtiden.

Diskussion
Gunilla och Anna Karin leder en diskussion i ämnet
utbildning och framtiden inom släktforskningen, där
frågorna som diskuteras bl.a. kommer att vara:

- Behövs utbildning för kursledare?
- Innehåller grundkursen rätt saker? 
- Fortsättningskurs – vad skall en sådan innehålla?
- Vilken information kan förbundet stödja 

studieledaren med?
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Konferenser i Örebro

Så här anmäler du dig!
■ Alla anmälningar görs via Rötterbokhandeln (se
under ÖVRIGT) som du når via ww.genealogi.se
Sista anmälningsdag är 16 augusti. 

Ev. återbud måste anmälas senast 20 augusti. Vid se-
nare återbud återbetalas inte avgiften, men ersät-
tare kan anmälas för den som fått förhinder både
före och efter 20 augusti.

Alla konferenser kostar 250 kr. I detta ingår för- och
eftermiddagskaffe och lunch. Föreningen kan välja i

kassan i bokhandeln att betala med kort eller att få
faktura. 

Under orderuppgifter måste tydliga deltagaruppgif-
ter anges för respektive konferens som föreningen
vill delta i alt. gör ni en order per konferens och
anger vilken konferens resp. order gäller. 

Den som önskar vegetarisk eller annan kost måste
anmäla detta m ed e-post till förbundskansliet via
info@genealogi.se senast 20 augusti. Glöm inte ange
namn och vilken konferens det gäller då alla konfe-
renser inte äter lunch samtidigt.
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Redaktörskonferens 2010

Tid: 27/8 kl. 10.00 – 16:30
Plats: Conventum Konferens, lokal Tunnbindaren
Pris: 250 kr (för- och eftermiddagsfika samt lunch

ingår)

Konferensvärdar: Anna-Lena Andersson och Anna
Lövgren

Program

Drop-in fika från 09:30

Kort inledning med information om dagen samt pre-
sentation av deltagarna.

Redaktörslistan
Nyhetsinformation till redaktörer.

Lite olika tips
Redigering av text och bild - föreläsning.
Layout
RSS

Upphovsrätt
Föredrag om upphovsrätt. (Föredragshållare ej
klart).

Diskussion
Anna-Lena och Anna leder en diskussion om hur
framtidens medlemstidningar/blad kommer att se ut
och distribueras

- Ska alla föreningar hålla kvar vid en papperstid-
ning?

- Hur mycket kan hemsidan användas för informa-
tion? 

- Hänsyn till medlemmar som inte använder Inter-
net/mail?

- Redaktör och/eller skribent, med eller utan
medhjälpare?

- Hur många utgivningar per år? 

Sammanfattning 
Utvärdering och avslutning av dagen.

Välkommen 
till Norrköping
2011!
■ Föreningen Släktforskarna i Norrköping står
värd för Släktforskardagarna 26-28 augusti 2011.
Föreningen som bildades så sent som 2008 har en
stark utveckling med många nya medlemmar.

Utställningar, föredrag och andra aktiviteter kom-
mer att genomföras på Louis de Geer konsert &
kongress som ligger i Norrköpings centrum och i
anslutning till det gamla Industrilandskapet.

Temat för Släktforskardagarna 2011 i Norrköping
är därmed givet: Strömmen i Norrköping - Indu-
strialismens vagga i Sverige. 

Temat kommer att belysa vad Strömmen i Norrkö-
ping har betytt för industrialismens utveckling i
Sverige genom föreläsningar, artiklar och utställ-
ningar. Arvet och arvingarna från industrialismens
fäder, de som grundlade industrialismen kommer
att vara den röda tråden.

Få europeiska städer kan erbjuda ett så välbeva-
rat industrilandskap som Norrköping. I Norrköping
"Sveriges Manchester" startade den industriella
utvecklingen på 1600-talet och pågick fram till
mitten av 1900-talet. 

Längs Motala ströms stränder växte yllespinnerier
och bomullsfabriker upp. Vid mitten av 1800-talet
hade Norrköping blivit landets näst största indust-
ristad. Då tillverkades 70 % av Sveriges textilier
här. De magnifika byggnaderna blev ett bevis på
stadens industriella välstånd. 

Idag har industribyggnaderna förlorat sin ur-
sprungliga funktion, den sista vävstolen tystnade i
mitten av 1970-talet. Byggnaderna har fyllts med
nytt innehåll. Norrköpings Stadsmuseum, Arbetets
museum, Louis De Geer konsert & kongress och
Campus Norrköping är idag en viktig stomme i det
nya Industrilandskapet. Här råder åter igen liv och
rörelse. Till och med har sekelskiftets väverskor
återuppstått på dramatiserade vandringar i områ-
det.

Föreningens hemsida: 
www.slaktforskarna.se
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■ Hederspriset till Victor Örnbergs minne har för 2010 till-
delats journalisterna Gunilla Nordlund och Elisabeth Ren-
ström.  

Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström har kombinerat
sin kunskap och sitt stora intresse för släktforskning med
journalistiken och skapat radioprogrammet Släktband,
som hittills har avverkat åtta säsonger i Sveriges Radio
P1. 

Släktband har på ett föredömligt sätt medverkat till att
lyfta fram släktforskningen som den folkrörelse och kul-
turfaktor den är. Släktband har exemplariskt visat på käl-
lor ur arkiven som ger mer kunskap om anorna än vad

man kan hitta i de vanliga kyrkböckerna. Att ”klä på”
förfäderna mera information än namn och datum, att ge
sig in i många olika arkiv, en del lätta att ta till sig och
andra svårare att ta del av, har varit en av intentionerna
med programserien. Programmen har praktiskt visat hur
man tar del av dessa källor. 

Det är en utmaning för släktforskarrörelsen att få for-
skarna att vända tillbaka till arkiven och fördjupa sig i
allt vad ett arkiv kan erbjuda. 

Till det arbetet och intresset bidrar Gunilla Nordlund och
Elisabeth Renström med programserien Släktband i allra
högsta grad.  

■ Förbundet har i år utsett inte mindre än sex mot-
tagare av 2010 års Hedersdiplom för förtjänstfulla in-
satser. Alla sex mottagarna hälsas välkomna till
Örebro och Släktforskardagarna, där de kommer att
uppvaktas med diplom och blommor i samband med
middagen på lördagskvällen.

Sture Bjelkåker, Föreningen DIS

Sture Bjelkåker har med sina 28 år som aktiv i före-
ningen, från 1981 i DIS styrelse, varav 19 år som ord-
förande, haft en mycket stor del i den framgång och
den tillväxt som DIS har haft under dessa år. 

Årets Örnbergpristagare...

Årets Örn-
bergprista-
gare Gunilla
Nordlund och
Elisabeth Ren-
ström. 

... och sex får Hedersdiplom!
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Under Stures tid som ordförande fram till år 2007
växte föreningen från knappt 1.000 till över 25.000
medlemmar. Föreningens omsättning växte under
samma tid från ca 41.000 kr till ca 4 miljoner kronor.

Sture har bidragit till en kreativ utveckling , kon-
struktiv medlemsvård, trygg ekonomi och till For-
skarstugan i Gamla Linköping. Sture har också haft
del i det nordiska samarbete i Nordgen där han har
varit en av DIS representanter.

När Sture lämnade DIS styrelse 2009 var hans utmär-
kelse till hedersmedlem i DIS självskriven.

Henrik Karlsson, Öckeröarnas 
Släktforskarförening

Henrik Karlsson har genomfört särskilda forsknings-
insatser kring öckerösläkterna Utbult, Böcker, Nordt-
man, Hildebrand och Gadd. Han har också utarbetat
studier kring knapesläkterna på Alleby, Restad, Rös-
torp och Ström. Till detta ska också läggas genom-
gångar av Västra Hisings härads domböcker för åren
1658-1784.

Henrik Karlsson är författare till boken Havet är vårt
liv. Boken är framtagen under en lång följd av år och
innehåller en mängd material kring släkter och hän-
delser i huvudsak från Öckerö socken. 

Tillsammans med Rolf Nilsson, som tidigare erhållit
förbundets diplom, har Henrik Karlsson genomfört
det omfattande projektet att tolka och renskriva
Öckerö sockens mantalslängder för tiden 1669-1807.

I föreningen har Henrik medverkat som en ofta anli-
tad föreläsare och en flitig skribent i föreningens
medlemstidning.

Lars Otto Berg, Genealogiska Föreningen

Hedersdoktor, Landsarkivarie, produktiv skribent,
aktiv och mångårig medlem i Genealogiska före-
ningen. Många övriga epitet kan också ges till Lars
Otto Berg, som genom ett långt forskarliv fört histo-
rien och genealogin närmare varandra. Inom Genea-
logiska Föreningen har hans insatser varit betydande
under många år och han har haft stor inverkan på
den utveckling som föreningen genomgått.

Weimar Sjöstedt, Tranås-Ydre 
Släktforskarförening

Weimar Sjöstedt, Tranås har varit aktiv i Tranås-Ydre
Släktforskarförening sedan slutet av 1980-talet. Från
början blev han ledare i föreningens släktforskar-
kurser och var sedan utbildningsansvarig ända fram
till år 2008. Weimar har engagerat hjälpt många
släktforskare, både inom och utom kursverksamhe-
ten, i deras släktforskning.

År 1997 blev Weimar föreningens ordförande och
kvarstod som sådan i 11 år. 

Weimar har bistått Kurt Steinrud med att ta fram en

biografi om personer som funnits på gårdar, torp och
backstugor inom Linderås och Lommryds försam-
lingar samt indelta soldater i Norra Vedbo härads
kompanier. Allt detta material har föreningens med-
lemmar haft mycket stor nytta av i sin forskning.

Weimar är anlitad i tgorp- och gravvandringar samt
föresläser om sin släktforskning med tyngdpunkt på
sin födelseförsamling Linderås som han har utvecklat
stor kännedom om.

Annika och Lennart Lindqvist, Midälva 
Genealogiska förening (MGF)

Två släktforskare som sedan slutet av 1970-talet varit
engagerade släktforskare och mycket aktiva i för-
eningsarbete inom släktforskarrörelsen. Annika och
Lennart är välkända för de släktforskare som har haft
som tradition att besöka årets släktforskardagar.Me-
ritlistan kan göras lång, här nedan följer en del av
det som båda varit delaktiga i under 30 år.

Annika Lindqvist var med redan i Midälvas första sty-
relse 1979 samt även under senare perioder. 1992 var
Annika med och startade DIS-Mitt där hon varit både
ordförande och styrelseledamot. Annika startade
också och var webbmaster för Medelpadsrötter och
DIS-Mitts hemsida. Hon har varit kursledare både i
släktforskning och i Disgen samt lagt ned många tim-
mar på att registrera uppgifter till Sveriges dödbok,
det har blivit drygt 15.000 poster. 

Initiativtagare och projektledare till att mata in
Helge Nybergs familjeregister i Disgen, ett arbete
som lade grunden till Medelpads-CD:n. Annika har
också tagit fram sockengenealogier över Indal, Liden
och Holm - samtliga utgivna på CD. På CD har också
utgivits: Ättlingar till biskop Johannes Rudbeckius,
skogsfinnen Anders Danielsson i Ljustorp och läns-
man Henrik Larsson i Indal.

Lennart Lindqvist var med redan i interimstyrelsen
och därefter ledamot i Midälvas första styrelse 1979,
sedan i valberedningen och även materialförvaltare.

Lennart var redaktör för MGF-Nytt 1980-1989. Han
har flitigt informerat om släktforskning, om MGF,
Släktforskarförbundet, DIS-Mitt och DIS under alla år.
Lennart har också varit MGFs sockenombud för Alnö.

1992 var Lennart, liksom hustrun Annika, med och
startade DIS-Mitt. Lennart var med i interimstyrelsen,
sedan ledamot och senare i valberedningen. Lennart
var redaktör för DIS-Mitt-Nytt 1992-2001.



■ För att Sveriges Släktforskarförbund skall kunna ut-
vecklas krävs effektiva hjälpmedel. Här spelar IT en
helt avgörande roll. Men allt skall underhållas, for-
mas och vara dynamisk i tiden. En utmaning som krä-
ver inte bara resurser i form av pengar utan även
insatser av många personer. Idag krävs specialkom-
petens för snabba insatser. Att vänta är förlegat och
skapar oro bland användarna. Steget är inte långt
ifrån, så som det dagligen förväntas av oss, att alltid
vara anträffbar per mobiltelefon. 

Att Sverige är en ledande nation inom IT är kanske
inte något nytt, men det nya är att IT-mognaden
växer dramatiskt, både ner som upp i åldrarna. Den
breda användningen av IT och snabbheten att ac-
ceptera nya tekniska prylar är omåttlig och framför-
allt vad man kan åstadkomma med tekniken.
Mjukvaran kommer att spela en allt viktigare roll vil-
ket innebär att även förbundet måste ta till sig de
möjligheter som finns för att både sprida och att ta
emot information. 

Vår ambition är att inom några år vara en de aktörer
som bäst kan tillgodose dessa möjligheter för alla
föreningsmedlemmar och alla andra intresserade
som besöker Rötter. 

Vägen dit är lång, men det kommer att gå! En halv-
årsrapport gavs i förra numret av Angeläget på sidan
11. Allt hänger nu på att kunna samarbeta. Vi behö-
ver utvecklare, samordnare, projektledare och tes-
tare som kan hjälpa till. Allt eftersom behovet
uppstår kommer vi att efterlysa sådan hjälp och vi

hoppas att det finns både engagemang och vilja
bland släktforskarna till det.

Sedan några månader arbetar vår webbmaster i en
nyinstallerad utvecklingsmiljö. I den miljön kommer
i princip all framtida utvecklingen av nya databaser
och nya Rötter att ske.

• Några av förbundet tidigare utgivna register på 
CD-skivor kommer att bli tillgängliga genom ett 
inloggningsförfarande. 

• Samtliga register/databaser kommer att få en 
modern design, ett nytt användargränssnitt, där 
funktioner och knappar finns på samma ställe på
bildskärmen, vilket underlättar sökandet i 
registren på ett effektivt sätt.

• Det första nytillverkade registret är "Medborgar-
skapshandlingar", även kallade "Förbehåll". 
Registret innehåller personer som bott utomlands,
och som ansökt om att ha kvar sitt svenska med
borgarskap. Till varje post kommer det att finnas 
bilder. Premiär kommer under andra halvan av 
detta år.

• Gravstensinventeringen kan nu genom det 
generösa bidrag som förbundet erhållit, komma 
att bli presenterat på Rötter snabbare än vad vi 
tidigare hoppats på.

Björn Jönsson
IT-ansvarig

Många nyheter i IT-satsning

■ Sedan järnvägstrafikens begynnelse i Sverige har
Örebro, tillsammans med Hallsberg, varit en viktig
knutpunkt för person- och godstrafik. Det vill pro-
jektorganisationen för Släktforskardagarna 2010 ta
fasta på. Särskilt som också arrangemanget går av
stapeln centralt i staden. Stiger du av vid Södra sta-
tionen har du ca 200 m till Conventum.
SJ delar den uppfattningen.

Därför stöder de arrangemanget genom att erbjuda
hela 30% rabatt på dagtåg från alla avreseorter i
Sverige mellan 26-30 augusti. 

Några prisexempel SEK (ca, enkel resa, 2:a klass,
bokad tidigast 90 dagar före, normalpriset inom pa-
rentes): 

Ta tåget till Örebro - SJ ger rabatt

Göteborg 346 (494)
Luleå 554 (792) 1
Malmö 755 (1078)
Stockholm 174 (247)

Umeå 722 (1031)
Örnsköldsvik 449 (641)
Östersund 367 (523)

1 Avgång 5:45, ankomst 21:04. Tre (3) byten. Avgång
7:50, med två (2) byten, kostar 1054 SEK.

Resan kan beställas hos SJs resebutiker, via telefon
eller på http://www.sj.se. På hemsidan under ”Köp

resa” anges sfd2010örebro i rutan för ”Kampanj-
kod” eller anges till personen du talar med. Rabat-
ten blir då avdragen på priset. 

Bokas resan tidigast 90 dagar innan evenemanget
blir det till lägsta pris. Erbjudandet gäller alla tre ka-
tegorier av biljett; ej ombokningsbar, omboknings-
bar och återbetalningsbar.

Så ta tåget till Örebro, om du har möjlighet! För
efter en lång dag med många kontakter och nya in-
tryck – vad kan vara bekvämare och säkrare än ett
kort stycke från mässhallen få sätta sig på tåget för
hemresa?

Och dessutom lovar SJ med bestämdhet: inga
fastfrusna växlar, snöberg och inställda tåg i slutet
av augusti!

Örebro har fått ett liknande erbjudande från Tåg-
kompaniet (Tåg i Bergslagen). Detaljerna är dock i
skrivande stund inte riktigt klara. Mer information
för detta längre fram på www.sfd2010.se


