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Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                               Maj 2012

Kallelse till riksstämma 2012
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2012.

Dag Lördag den 25 augusti 2012
Tid Kl 13.30 – 17.00
Plats Högskolan Gävle. Vid eventuell ändring av plats meddelas detta till stämmoombuden.

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. Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar
9. Behandling av motioner.
10. Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
11. Val av förbundsordförande för en tid av två år.
12. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
13. Val av två revisorer och två ersättare, på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande 

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

riksstämma avslutats.
15. Övriga ärenden. 

Sekretariatet är öppet kl 10 – 12 

Alla ombud ska anmäla sig i sekretariatet för registrering och för att hämta ut stämmohandlingarna
senast kl 12. Sekretariatet kommer att finnas i anslutning till föresläsningssalarna.
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Välkommen till Gävle
Ombud vid stämman

Enskilda föreningar har rätt till följande antal ombud: 

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

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud
till riksstämman, skall senast den 1 augusti 2012
anmäla dessa via Beställningsformuläret på
www.sfd2012.se

Att delta i stämman är naturligtvis kostnadsfritt men
man använder samma formulär som för alla andra
bokningar för att anmäla sig som ombud.

Endast vid särskilda skäl får ombud anmälas till sek-
retariatet mellan kl 10-12 på stämmodagen.

Debattregler

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

Stämmoavgift och resebidrag

Medlemsorganisationerna erlägger inte någon stäm-
moavgift. Det är däremot mycket viktigt att anmä-
lan sker i tid! 

Resekostnader överstigande 500 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordfö-
rande i förening med mindre än 300 medlemmar, om
denne deltar i ordförandekonferensen och inte är
samma person som föreningens ombud.

Ansökan om resebidrag skickas efter stämman, inom
en månad, av medlemsorganisationen till förbun-
dets kansli i Stockholm på en särskild blankett som
kommer att finnas i det kuvert med stämmohand-
lingar, som ombuden erhåller när dessa hämtar ut
handlingarna på plats i Gävle 

Observera att färdsättet skall vara tåg 2:a klass eller
billigare alternativ. Bästa pris errhålls vid tidig bok-
ning hos SJ. Andra kostnader som hotell, mat och dy-
likt 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.

Högskolan i Gävle. Här ses vi i augusti!
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Ordföranden har ordet
■ Tänk vad tiden går fort, det känns som om det var
i går vi firade förbundets 25-års jubileum i Norrkö-
ping. Snart läggs förbundets 26:e verksamhetsår till
handlingarna. Men först nalkas den härliga somma-
ren med semester och lata dagar, sedan är det dags
att åka till Gävle och årets Släktforskardagar. 

Släktforskardagarna 2012 arrangeras av DIS Mitt i
samarbete med Sveriges Släktforskarförbund.
Mycket arbete har gjorts lokalt av projektledaren
Claes Embäck och hans energiska team i Gävle. 

Det krävs mycket planering i stort som i smått för att
föra ett så stort arrangemang som Släktforskarda-
garna i hamn. Men nu är alla spännande föredrags-
hållare bokade, utställningsplatserna slutsålda och
invigningsprogrammet klart där bl.a. landshövding
Barbro Holmberg kommer att tala. Hemsidan
www.sfd2012.se uppdateras löpande. 

I Gävle kommer vi att ha boksläpp av en ny bok om
soldatforskning. Alla soldatforskare känner till
”Svenska knektar” av Lars Ericson Wolke som utkom
i mitten av 1990-talet. Nu kommer uppföljaren med
samma författare. Boken spänner över flera århund-
raden, från indelningsverket via värnplikten till hur
våra soldater organiseras idag. Vi är mycket glada
över att en författare av denna dignitet väljer att ge
ut en bok via vårt förlag. Lars Ericson Wolke kommer
till Gävle och föreläser. 

2012 fyller Släktforskarnas Årsbok 25 år. Den 25:e års-
boken kommer i brevlådan någon gång i juni
månad. Årsboken är en kvalitetsprodukt som vi inte
gärna vill ge avkall på. Men den behöver stöd av er
föreningar för att vi ska kunna säkerställa en fortsatt
utgivning. Upplagan sjunker år efter år. Försälj-
ningen efter att de förbeställda exemplaren levere-
rats är försumbar. Handen på hjärtat – hur går
tankarna i styrelserna om Årsboken? Hur ökar vi kun-
skapen om den och vad den står för?

Andra utgivningar som är på gång är ”Begravnings-
skivan 2” och Urban Johanssons bok ”Vild och ore-
gerlig – fången som blev en aktad samhälls-
medborgare”. Den sistnämnda är nummer ett i en ny
skriftserie som förbundet nu inleder. Vi hoppas att
flera ska inspireras av Urbans bok och skicka oss manus
för fortsatt utgivning. I höst kommer den handbok i
källhänvisningar som vi tidigare har utlovat. 

I skrivande stund är ännu ingen Örnbergpristagare
utsedd. Nomineringar till det priset som de övriga
priserna har nästan lyst med sin frånvaro i år. Örn-
bergpriset ska stå för hög kvalitet inom släktforsk-
ningen. Förbundsstyrelsen menar att det är bättre
att avstå att dela ut priset ett år om underlaget för
beslut är för litet.

I december fick vi överraskande 250.000 kr av Kul-
turdepartementet för vårt projekt Släktforskning för

invandrare. Ett välkommet bidrag till ett angeläget
projekt som leds av Jojje Lintrup. Det händer en hel
del i det projektet, vi återkommer i höst med en ut-
förlig redogörelse.

Vår webbutvecklare Nina arbetar med nya Porträtt-
fynd, den gigantiskt stora databasen med mer än
120.000 bilder. Nina flyttar nu bilderna landskap
efter landskap till den nya databasen och samtidigt
sker en ”städning” i rubriker och fotografernas
namn. En titt på detta utlovas på konferenserna i
Gävle. Kansliet arbetar också med nya Rötter som
kommer att lanseras under 2013.

Men allra roligast är att Gravstensdatabasen har rönt
så stort intresse. När detta skrivs har nästan 28.000
gravstenar med nästan 58.000 personnamn registre-
rats. Gravstensdatabasen har rönt intresse långt
utanför vår krets. Anna-Lena Hultman blev bl.a. in-
tervjuad i radions P4. Själv fotograferar jag alla ned-
lagda gravstenar på min närmaste kyrkogård. Där
har man lagt ned många gravstenar som nu riskerar
att för alltid försvinna. Hur ser det ut på din kyrko-
gård? Kan du själv eller föreningen hjälpa till att do-
kumentera dessa gravstenar?

Intresset för släktforskning är alltjämt stort. Till hös-
ten väntas nya TV program som lär öka intresset yt-
terligare. Ny omgång av Vet du vem du är och Allt
för Sverige – det sistnämnda ett program vars sista
avsnitt i första omgången sågs av 1,5 miljoner svens-
kar. Men det ökade intresset syns tyvärr inte i med-
lemsutvecklingen i föreningarna. 

I höst inleder vi den första styrelseutbildningen och
en av punkterna i den utbildningen är just med-
lemsvärvning. Första utbildningstillfället blir i norra
Sverige.

I september är det också dags för vår andra släktfors-
karresa, den här gången till Pommern. Läs mera om
den på annan plats här i tidningen. Förra årets resa
till Baltikum blev en dundersuccé. Deltagarna hade
bara lovord att säga om det välordnade arrange-
manget. Passa på och följ med år!

Västra Mälardalens släktforskare i Köping står värd
för Släktforskardagarna 2013. Teamet är redan igång
med sin planering och kommer att presentera sig
närmare i Gävle. Man planerar att fylla en hel buss
för att på plats inspireras av Släktforskardagarna.

En fin sommar tillönskas alla släktforskare! Vi ses i
Gävle!

Barbro Stålheim
Förbundsordförande
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Medlemsföreningarna

167 medlemsorganisationer var anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund vid årsskiftet 2010/2011. 

En förening hälsades välkommen till förbundet
under 2011, Haparanda Tornio Släktforskarförening
med verksamhet på båda sidor gränsen, men med
sitt säte i Sverige. Ingen förening har begärt utträde
ur förbundet. 

75 943 medlemskap har vid årsskiftet rapporterats in
från alla föreningar. Vid förra årsskiftet fanns det 74
909 medlemskap i föreningarna. En nettoökning
med 1 036 medlemskap eller 1,38%. 

57 (64)% eller 96 (106) av de anslutna föreningarna
ökar sina medlemsantal, medan 42 (36)% eller 71
(60) föreningar har tappat medlemmar. Siffrorna
inom parantes avser föregående år.

Medlemsutvecklingen i förbundets föreningar är
oroande. Några få föreningar står för större delen av
de 1 036 nya medlemskapen. 

Ett antal föreningar har mycket stora tapp och har
ett tungt arbete framför sig att på nytt försöka at-
trahera nya medlemmar till sin förening. Att hitta
nya medlemmar är ett mycket större arbete än att
med bra program och ständigt arbete behålla sina
redan rekryterade medlemmar. Det är en utmaning
för alla styrelser. 

Händelser som påverkat ekonomin

Förbundets ekonomiska resultat visar för 2011 minus.
2011 har varit ett år då inga större produkter har ut-
kommit bortsett från den nya handboken om kart-
forskning som har sålt mycket bra. För att möta
nedgångar i förbundets inkomster har under de
goda åren pengar avsatts i en resultatutjämnings-
fond. 

Bokhandeln har blivit väl etablerad som en välsorte-
rad nät-bokhandel för släktforskare, försäljningen av

hela sortimentet är god. Bokhandeln är som in-
komstkälla förbundets viktigaste kanal. Medlemsav-
gifterna står inte ens för 10% av förbundets
inkomster.

Kommissionsförsäljningen till föreningarna fungerar
bra, ett antal föreningar ser möjligheten att samti-
digt få inkomster och att kunna erbjuda sina med-
lemmar fraktfria inköp. 

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 sty-
relseordförande för förbundet. Med två års mellan-
rum utser den även revisorer och revisorsuppleanter. 

Andra frågor som förekommer är beslut om inkomna
motioner. Stämman 2011 i Norrköping besöktes av
146 (155) ombud representerande 87 (99) 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 minst fem personer. 

Styrelsens möten
Styrelse har under verksamhetsåret bestått av 11 per-
soner fram till riksstämman i augusti och därefter av
9 personer. 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 samt
ett telefonmöte.

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 medlemsför-
eningarna om beslut via det elektroniska informa-
tionsbrevet Angeläget. 

Styrelsen sammanträffar minst en gång per år med
förbundets revisorer.  

Verksamhetsberättelse 2011

Välkommen 
till Köping 2013
Släktforskardagarna 2013 arrangeras i
Köping 23-25 augusti av Föreningen
Västra Mälardalens Släktforskare med
verksamhet i Västra Mälardalens kom-
muner, Köping, Arboga och Kungsör, i
samarbete med Sveriges Släktforskarför-
bund. 
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Under och inom styrelsen har under 2011 arbetat:

● Anbytarvärden har tillsammans med ett antal 
moderatorer ansvarat för Anbytarforum. Styrel-
sen vill framföra ett stort tack till alla moderato-
rer för nedlagt arbete och engagemang.

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

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.

Ersättningar
Ersättningar och arvoden till styrelsen uppgick under
verksamhetsåret till 231 288 (231 729) tkr. Förbundet
har inga utfästelser om pension, tantiem eller av-
gångsvederlag.  

Beslutsprocess gällande ersättningar 
Styrelsens arvode och ersättningar beslutas varje år
på riksstämman. Förslag till styrelsens arvode och er-
sättningar utarbetas av valberedningen.  

Styrelsen 

Under verksamhetsåret från 1 januari 2011 fram till
riksstämman 27 augusti 2011 har styrelsen bestått
av 10 ledamöter samt ordförande.

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta 2010 2012  

Övriga ledamöter
Anna-Lena Andersson, Vargön 2010 2012
Björn Jönsson, Hedekas 2010 2012
Gunilla Didriksson, Lindesberg 2010 2012
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 2009 2011
Lars Sundell, Stockholm 2009 2011
Birger Bergenholtz, Kristianstad 2009 2011
Sonja Sahlén, Örnsköldsvik 2009 2011
Anna Lövgren, Jokkmokk 2009 2011
Viktoria Jonasson, Brämhult 2010 2012
Johan Alexander Lindman, 
Vattholma 2010 2012

Från och med riksstämman 27 augusti 2011 till 31
december 2011 har styrelsen bestått av 8 ledamöter
samt ordförande.  

Vald Valbar 
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta 2010 2012 

Övriga ledamöter
Anna-Lena Andersson, Vargön 2010 2012
Gunilla Didriksson, Lindesberg 2010 2012
Viktoria Jonasson, Brämhult 2010 2012
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 2011 2013

Anna Lövgren, Jokkmokk 2011 2013
Jan Henrik Marinder, Ludvika 2011 2013
Annika Gylling, Karlshamn 2011 2013
Daniel Berglund, Västra Frölunda 
(fyllnadsval) 2011 2012

Under verksamhetsåret har Karl-Ingvar Ångström
varit vice ordförande samt representerat förbundet i
alla sammanhang där antingen folkbokföringen
och/eller arkivfrågor behandlats. Lars Sundell har
varit förbundskassör fram till stämman i augusti samt
som avlönad vikarie en månad under hösten 2011.
Anna Lövgren har varit sekreterare i styrelsen. 

Revisorer

Fram till stämman i Norrköping: Sture Bjelkåker, Lin-
köping, sammankallande, Olle Landin, Bromma samt
revisorsuppleanterna Björn Carlsson, Stockholm och
Thomas Risbecker, Stockholm.

Från stämman i Norrköping: Sture Bjelkåker, Linkö-
ping, sammankallande, Olle Landin, Bromma samt
revisorsuppleanten Björn Carlsson, Stockholm och
Thomas Risbecker, Stockholm.

Valberedning 

Fram till Riksstämman 2011 har följande sex perso-
ner ingått i valberedningen:

● Michael Lundholm, ordförande och 
sammankallande

● Jan Nilsson, Staffanstorp
● Urban Lejon, Tandsbyn
● Ulf Berggren, Stockholm
● Kent Lundvall, Uddevalla
● Anna-Karin Westerlund, Uppsala

Från Riksstämman 2011 har följande sju personer in-
gått i valberedningen:

● Jan Nilsson, Staffanstorp, ordförande 
och sammankallande

● Ulf Berggren, Stockholm
● Kent Lundvall, Uddevalla
● Anna-Karin Westerlund, Uppsala
● Björn Jönsson, Kungälv
● Lars Sundell, Stockholm
● Björn Fredriksson, Boden

Anställda

Förbundet har under 2011 haft följande anställda: 

● Nina Wikström, webbutvecklare, heltid
● Anna-Lena Hultman, projektledare, deltid
● Therese Thorgersen, IT-stöd, heltid från mars
● Johanna Ekerstrand, bokhandelsansvarig, 

heltid från aug
● Peter Pettersson, redaktör, deltid
● Peter Unger, kanslist, t.o.m. jan
● Inger Canberger, kanslist, deltid, t.o.m. maj 
● Ove Blomqvist, ekonomiansvarig, deltid, 

t.o.m. febr



● Mauritz Jäderström, ekonomichef, heltid maj-okt
● Viktoria Jonasson, t.f. anbytarvärd hela året
● Lars Sundell, extra ekonomichef, nov-dec
● Carl Szabad, projektanställd från nov för nya 

begravningsskivan

●

Jouline Ekerstrand, extra timtjänst vid behov 
från nov

Förbundets utbud
Nättidningen Rötter
är fortfarande den mest besökta webbplatsen i sitt
slag i Sverige. Nättidningen Rötter hade 2011 i ge-
nomsnitt 30 000 unika besökare per månad. Antalet
sidvisningar har varit i genomsnitt 180 000 per
månad. 

Rötters vänner
Röttervännerna blir allt flera vilket är mycket gläd-
jande. Vid årsskiftet fanns det drygt 8  000 Rötter-
vänner mot drygt 7 000 ett år tidigare.

Wiki-Rötter – släktforskarnas encyklopedi
Wiki-Rötter är nättidningen Rötters och Sveriges
Släktforskarförbunds egen wiki för släktforskare.
Wiki-Rötter har mottagits mycket bra och hade efter
ett åt mer än 900 olika ämnen registrerade.

Släkthistoriskt Forum
har under 2010 kommit ut med fem nummer. Peter
Pettersson har varit redaktör. Nummer 5, 2011 skick-
ades till 7 200 prenumeranter.  

Släktforskarnas årsbok 2011
Förbundets tjugofjärde årsbok utkom under som-
maren, med en upplaga om 2 905 (3 116) distribue-
rade exemplar, varav alla föreningar och författare
har erhållit boken utan kostnad. Redaktör var Håkan
Skogsjö.                                                              

Handböcker
Handbok nr 2 – Fader okänd av Elisabeth Reuters-
wärd och Handbok nr 3 – Kartforskning av Karl-Ing-

var Ångström och Björn Johansson utkom båda
under 2011.

Bokhandeln
Bokhandeln har under 2011 haft en bra utveckling,
produkterna från eget förlag som CD skivan Namn
åt de döda, handböckerna samt de olika befolk-
ningsskivorna är s.k. storsäljare. Under 2011 har mer
än 21 000 artiklar packats ut från kansliet.

Databaser
Den mest besökta databasen har även 2011 varit
Porträttfynd. Vid årsskiftet omfattade databasen ca
118 000 (106 000) bilder.

Lagom till Allhelgonahelgen lanserades Gravstens-
databasen. Den fick omedelbart stort intresse, även
utanför vår verksamhet. Vår projektledare Anna-
Lena Hultman intervjuades i Radio P4. Det skrevs om
databasen i flera tidningar.  Läs mera under projekt.

Konsulatsarkiven
Både Medborgarskapshandlingarna eller de s.k. för-
behållen och Nationalitetsmatriklarna som man när-
mast kan kalla flyttlängder för dem som flyttat
utomlands, lanserades under 2011. Dessa databaser
är endast tillgängliga för Rötters vänner via inlogg-
ning. Materialet kommer från UD:s arkiv i Riksarkivet
och är ett mycket intressant material att ta del av.

Anbytarforum 
hade 13 438 registrerade konton vid årsskiftet
2010/2011. Det tillkom under 2011 3 727 nya konton.
Borttagning av ofullständiga konton, dubbla kon-
ton, avlidna etc. har skett under året. 30 april 2012
fanns det 18 469 registrerade konton. 

Numera är Förbundsforum fritt och fungerar som
Anbytarforum och särredovisas därför inte längre.
Anbytarforum flyttades under året till en egen server
för att förbättra driftsäkerheten. Nya kortfattade
”ordningsregler” infördes för Anbytarforum hösten
2011.
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Vår egen tidning - Släkthistoriskt Forum
Villkoren för dig som släktforskar har förändrats radikalt
de senaste åren. Allt fler arkiv öppnas, allt mer material 
digitaliseras och blir tillgängligt via Internet. Nya dator-
program underlättar. Men, det är bara nya möjligheter
som gör arbetet enklare. I grunden är kraven på meto-
der och källor desamma. 

Följ med utvecklingen, läs hur andra har gjort, ta del av
släktforskningsresultat och håll dig uppdaterad med
hjälp av Släkthistoriskt Forum som fortfarande bara 
kostar 210 kr per år! Släkthistoriskt Forum kommer med
52 fullmatade sidor fem gånger per år.

Enklast är att prenumerera direkt i Rötterbokhandeln. 
Du kan också ringa vår prenumerationstjänst mån-fre 
9 -14 telefon 0771-15 20 30.

Jorge Lintrup,

Jouline EkerstrandJouline Ekerstrand

Projektledare

●
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Swedish Roots
har uppdaterats under 2011. Uppgifter om forskning
i andra länder har lagts in i Wiki-Rötter och uppda-
teras löpande där.

Facebook
Sveriges Släktforskarförbund och Rötters vänner
finns sedan 2010 på Facebook.

Projektverksamhet

Gravstensinventeringen 
Under 2011 har bara lite nytt material inkommit.
Fokus under året a har varit att fotografera allt det
gamla materialet och det var vid årsskiftet nästan
klart. Bl.a. fotograferingen har varit möjlig att ge-
nomföra tack vare en donation på 100 000 kr från
Göteborgs landsarkiv. Indexeringen och registre-
ringen av materialet har påbörjats så att allt kan bli
sökbart i den nya databasen. 

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Sista etappen av ”Namn åt de döda” pågår. Det finns
en kärntrupp som bidrar med material så att projek-
tets sista etapp kan föras i hamn. Koordinator för
projektet är Anna-Lena Hultman. Tyvärr finns det
några områden som projektet har haft svårt att få
material ifrån. Det innebär mycket dubbelarbete då
andra släktforskare får göra samma arbete som den
lokala föreningen redan har gjort.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag 2011 hade inget speciellt tema
då 2011 var förbundets jubileumsår. Material som af-
fisch och broschyr fanns att ladda ned på Rötter. Det
finns ett stort engagemang bland föreningarna att
lyfta fram släktforskningen på en alldeles egen dag
vilket är mycket roligt. Förbundsstyrelsen hoppas att
vi ska nå målet att alla föreningar genomför något
arrangemang just den här dagen!

Släktforskning för invandrare
Projektet med Jojje Lintrup som projektledare har
fortsatt under 2011. En broschyr har tagits fram som
vi har försökt sprida via föreningar, arkiv och biblio-
tek. 

Den 11 augusti genomfördes det första offentliga se-
minariet i Örebro för syrianer i samarbete med Syri-
anska kulturföreningen i Örebro och Arkivcentrum i
Örebro. 

Den 1 oktober genomfördes ytterligare ett semina-
rium, då i samarbete med Kurdiska biblioteket i
Stockholm. 

Besök har gjorts på Cervantesinstitutet i Stockholm,
Internationella biblioteket, samt Latinamerikainsti-
tutets bibliotek vid Stockholms universitet. I samtliga
bibliotek har det lagts ut informationsfoldrar både
på svenska och på spanska. 

Detta är bara ett axplock av det som skett under
2011. Det som har glatt oss allra mest är Kulturmi-
nister Lena Adelsohn Liljeroths intresse för vårt pro-

jekt, regeringen beviljade projektet 250 000 kr strax
före årsskiftet. 

Släktforskardagarna 2012
Det beslutades före sommaren att förbundet ska ar-
rangera Släktforskardagarna 2012 i Gävle tillsam-
mans med DIS Mitt. Första projektmötet var i början
av augusti i Gävle och det gemensamma arbetet har
sedan fortsatt under hela hösten. Detta var inte en
planerad aktivitet för förbundet, men blev en förut-
sättning för att inte bryta den goda trenden för
Släktforskardagarna. Arbetet med hemsidan, bok-
ning av lokaler, kontaktytor etc. har tagit mycket tid
under hösten och har i viss mån påverkat andra pla-
nerade aktiviteter som har antingen har fått läggas
åt sidan eller skjutas på framtiden.

Utbildning för studieledare
Förbundet har genomfört två grundutbildningar för
blivande eller redan verksamma studieledare i
släktforskning. Ledare har varit Gunilla Didriksson
och Anna-Lena Hultman. Stockholm i maj med 16
deltagare och Sundsvall i november med 19 delta-
gare

Folkbokföringen
Förbundets vice ordförande Karl-Ingvar Ångström
har under året haft flera kontakter med bl.a. skatte-
verket och riksarkivet om hur folkbokföringen (och
om lägenhetsregistret) bevaras för framtiden. Resul-
taten av dessa kontakter och möten redovisas i
Släkthistoriskt Forum nr 5, sid 6-8.

Övrigt
Sveriges Släktforskarförbund fyllde 25 år 2011. Det fi-
rade vi med en extra festlig stämmomiddag under
Släktforskardagarna i Norrköping. Samtliga förbun-
dets ordförande var inbjudna till middagen, ett 90-tal
ordföranden deltog. Förbundets tidigare ordförande
var inbjudna med respektive. Extra mycket priser de-
lades ut och särskilt kan nämnas att både Anna-Lena
Hultman och Carl Szabad fick var sin ”guldskiva” för
sitt projektarbete med Sveriges dödbok.

Under året var det också möjligt för alla föreningar
att söka ett särskilt jubileumsbidrag till sin verksam-
het. Det gjorde ett 70-tal föreningar. 

Seniormässan i Älvsjö/Stockholm
Hösten 2011 ställde förbundet ut på Seniormässan i
Älvsjö för att marknadsföra släktforskning. Mässan
hade nästan 12 000 besökare. Vi fick ett fantastiskt
gensvar och fick verkligen bekräftat att det finns ett
stort intresse för att söka sina rötter. Vi berättade om
våra föreningar och delade ut tusentals broschyrer.

Svensk-norskt möte i Karlstad i oktober
Konferensen i början av oktober om släktforskning
över gränsen blev ett uppskattat möte mellan
svenska och norska släktforskare. Initiativtagare var
förbundet tillsammans med DIS Norge som sedan
Sverige Amerika Centret via projektet Grensevand-
ring och Värmlands Släktforskarförening anslöt sig
till. Två mycket lyckade dagar som presenterades i
Angeläget nr 2/2011.
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Kansliet telefonväxel
Vi har investerat i växelförbättringar, som har inne-
burit att tillgängligheten har förbättrats. Vid uppta-
get, eller att kansliet har stängt lämnas numera
besked på ett tydligt sätt. Det är mycket samtal till
kansliet.

Representation

Pro Memoria – Riksarkivets och Krigsarkivets vänför-
ening. Michael Lundholm är sedan maj 2011 förbun-
dets representant i styrelsen. Michael valdes in på
årsmötet och blev vid det konstituerande samman-
trädet föreningens vice ordförande.

NordGen
Under Släktforskardagarna i Norrköping hade Nord-
Gen ett kort möte där ny ordförande valdes. Läs
mera på www.nordgen.com

Demografiska databasen i Umeå
Karl-Ingvar Ångström deltog i april i en konferens
om utveckling av databasen.

Kulturarvsportaler
Anna Lövgren har representerat förbundet vid ett
antal konferenser. Syftet har varit att få information
om hur släktforskarrörelsen ska kunna bli delaktiga
i de kulturarvsportaler som nu många landskap/län
samlas under. Förbundsstyrelsen anser det viktigt att
föreningar där portaler finns söker kontakt för att se
till att släktforskarna finns representerade. 

Konferenser inom förbundet

Ordförandekonferens
Under släktforskardagarna i Norrköping genomför-
des fredagen den 26 augusti en ordförandekonfe-
rens. 70 ordföranden/v ordföranden från 65 före-
ningar fanns representerade.

Flera olika föreläsningar fanns att välja mellan för

deltagarna i alla tre konferenserna: Upphovsrätt,
Kultarvsportaler, Wiki-Rötter, DNA i släktforskningen
ur olika perspektiv m.m.

Redaktör- och studieledarkonferenser
genomfördes samma dag som ordförandekonferen-
sen, och samlade sammanlagt ca 80 deltagare. Le-
dare för studieledarkonferensen var Gunilla
Didriksson och Anna-Lena Hultman och för redak-
törkonferensen Anna Lövgren och Anna-Lena An-
dersson.

Kontakt- och informationsverksamhet

Barbro Stålheim
Släktforskarna i Norrköping
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Svensk-Amerikanska Rådet
Sveriges Hembygdsförbunds riksmöte
Gästriklands Genealogiska Förening
Västra Mälardalens Släktforskare
Västerås Släktforskarklubb
Pro Memoria
DIS Filbyter
Förening DIS
DIS Öst
NordGen

Karl-Ingvar Ångström
Midälva Genealogiska Förening
Medelpads Hembygdsförbund
Gästriklands Genealogiska Förening
MKC:s 20-årsjubileum
DIS-Mitt
Härnösands Släktforskare
ABM Västernorrland
Sveriges Hembygdsförbunds riksmöte

Anna-Lena Andersson
DIS Norges Släktforskardag i Oslo
Sverige-Norge konferensen i Karlstad
Seniormässan i Älvsjö

I serien handböcker presenterades två nya under 2011 - nr 2 Fader okänd och nr 3 Kartforskning.
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Gunilla Didriksson
Linde Bergslags Släktforskarförening
Botvidbygdens Släktforskarförening
FMV Släktforskarförening
Släktforskarna i Norrköping

Björn Jönsson
Sveriges Hembygdsförbunds riksmöte

Viktoria Jonasson
Har vikarierat som anbytarvärd
Sverige-Norge konferensen i Karlstad

Anna Lövgren
Kulturarvsportal Norrbotten
Kulturarvsportal Östergötland
ABM-konferens i Nacka
Sverige-Norge konferensen i Karlstad (projektledare)
Seniormässan i Älvsjö (projektledare)
Skelleftebygdens Släktforskare
Föreningen DIS

Jan Henrik Marinder
Örebro Släktforskare
Västerås Släktforskarklubb
Malmö Släktforskarförening

Sonja Sahlén
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs

Förbundet har under året haft en eller flera kontak-
ter med följande myndigheter, institutioner och fö-
retag: 

Riksarkivet, Digisam, Skatteverket, Lant- mäteriet,
Sveriges Hembygdsförbund, Svensk Amerikanska
rådet, JUF Släktgårdsinventering, Arkiv Digital, An-
cestry, Geneanet, MyHeritage, Family Search, Sverige
Amerika centret, ett flertal tidningar, bl.a. Aftonbla-
det och Dagens Nyheter, Sveriges Radios program
Tendens och Släktband, m.fl.

Slutord

Jag vill framföra ett stort och varmt tack till för-
bundsstyrelsen och revisorer för gott samarbete
under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen vill sär-
skilt tacka förbundets medarbetare för allt ert goda
arbete och ert stora engagemang för Sveriges Släkt-
forskarförbund.

Förbundsstyrelsen vill också tacka för alla goda kon-
takter med förbundets medlemsföreningar. Det är
ett nöje att samarbeta med Er, tillsammans utvecklar
vi släktforskarrörelsen.

Barbro Stålheim, Förbundsordförande

Arbetsgrupp för 
utveckling av 
Presentationsprogrammet
■ Presentationsprogrammet är en variant av den
programvara som används på Sveriges Dödbok
1901-2006, Sveriges Befolkning 1970, m fl skivor.
Det är tillgängligt för medlemsföreningar i för-
bundet för att organisera och ge ut skivor med
eget material. Exempel på sådana CD-produktio-
ner är JGBFs och PLFs CD-skivor.

På stämman 2011 beslöts, enligt motion 6, att
"Förbundet i sin strategi inkluderar att underhålla
och vidareutveckla presentationsprogrammet."
Styrelsen vill nu med anledning av detta tillsätta
en arbetsgrupp för att se över vilka möjligheter
till utveckling av presentationsprogrammet som
kan tänkas finnas. 

Vi söker således föreningar som vill vara med i ar-
betsgruppen. Det är lämpligt att ni har erfaren-
het av programmet så att ni kan bidra med
synpunkter på vad som borde göras bättre. Även
föreningar som medvetet valt att använda annan
programvara för egna produktioner kan med-
verka, om ni känner att ni skulle använda presen-
tationsprogrammet om det bara kunde si eller
hade egenskapen så.

Kontakta Daniel Berglund, daniel.berglund@ge-
nealogi.se om du är intresserad av att medverka.

Arbetsgrupp för 
webbkommunikation
■ På stämman 2011 bifölls motion 5, som föreslog
att "undersöka möjligheterna med webbkommu-
nikationslösningar för utbildning, konferenser,
föreläsningar m.m. så att alla medlemsföreningar
kan delta i dessa arrangemang."

Styrelsen vill nu tillsätta en arbetsgrupp med syfte
att undersöka detta. Rubriken är något spretig
men det viktiga är att komma fram till konkreta,
nyttiga åtgärder som verkligen går att genom-
föra. Vi har sett att det finns flera medlemsför-
eningar därute som har hands-on-erfarenhet av
detta.

Är du intresserad av att delta, kontakta Daniel
Berglund, daniel.berglund@genealogi.se 



12      ANGELÄGET 1 ● 2012

Förvaltningsberättelse
Intäkter

Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil,
detta  kan främst  förklaras av att intäkterna av såväl
prenumerationer, Rötters vänner samt försäljningen
i   bokhandeln legat på en stabil nivå.

Bidragen till Rötters Vänner visar en fortsatt ökning
mot tidigare år. Dock har prenumerationsintäkterna
från Släkthistoriskt Forum och årsboken sammanlagt
minskat något.

Försäljningen i   bokhandeln har minskat mot före-
gående år. Detta får dock ses som ganska normalt då
2011 inte innehöll någon planerad ”storsäljare”.
Försäljningsminskningen  om ca 1400 tkr jämfört
med 2010 kan i  sin helhet förklaras av en mer nor-
mal försäljning av Sveriges Dödbok version 5, 1901-
2009.  Försäljningen har mot bakgrund av detta  än-
dock uppnått sina försäljningsmål.

Organisationsavgiften, 12 kr per föreningsmedlem,
ökade i   takt  med medlemsföreningarnas medlems-
utveckling.  Vid årets slut var antalet föreningsmed-
lemmar 75 943 (74 909).

Intäkter fördelat  per intäktsslag återfinns i   not 1,
sidan 6. Av intäkterna  svarar bokhandeln för 56 %
(föregående år 62%). Organisationsavgiften svarar
for 8 % (7%).

Kostnader

Bokhandelns direkta kostnader ha ökat mot föregå-
ende år pga mindre marginal för årets produkter
jämfört med år 2010. Utvecklingskostnaderna för
Rötter  har under året uppgått till 471 tkr.

Övriga externa kostnader ökar med 1 100 tkr. Ök-
ningen kan till ca 500 tkr förklaras av att prenume-
rationstjänsten har lagts ut på en extern  part. Utöver
detta  har Släktforskardagar, företagsförsäkringar
samt trycksaker ökat mot föregående år.

Personalkostnaderna ökade under året  med ca 776
tkr. Detta kan dels förklaras av högre personalom-
sättning, men även av att författararvoden där per-
soner inte haft F-skatt redovisats som vanlig lön.
Vidare har förbundet erhållit arbetsmarknadsstöd
om ca 300 tkr som redovisas som intäkter.

Budgetjämförelser,  tkr
Bokslut Budget Avvikelse

Omsättning 10 909 7 912 2 997
Handelsvaror och -4 285 -1970 -2 315
andra direkta  kostn
Övriga externa -3 454 -3 234 -220
kostnader
Personalkostnader -3 720 -2 520 -1 200
Avskrivningar -44 -32 -12
Finansnetto 107 40 67
Rörelseresultat -487 196 -683

Personal

Antalet anställda i medeltal har varit 6 (föregående
år 5,3). Antalet anställda per 31 december 2011 var 5
(4,8). Under 2011 har extra personal varit anställd för
att förbättra distributionen av böcker till bokhan-
delns kunder.

Investeringar

Under året har inköp av datorer  och konferens-
möbler gjorts för sammanlagt 63 tkr (44 tkr). Av-
skrivningar har skett enligt plan med 44 tkr.

Resultat och finansiell ställning

Förbundets uppvisar ett negativt resultat uppgående
till 473 tkr. Likvida medel har minskat med 2 815 tkr.
Detta kan till ca 2 000 tkr  förklaras av att  likvida
medel omplacerats till kortfristiga placeringar. Eget
kapital uppgick vid årets slut till 7 365 tkr motsva-
rande 77 %  av tillgångarna (föregående år 7 839 tkr,
74 %). Kortfristiga placeringar redovisas enligt lägsta
värdets princip. Dvs det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkliga värdet. Detta är en förändrad princip mot
föregående år och bedöms som ett  mer försiktigt sätt
att  värdera tillgångarna i en föränderlig värld.

Förslag till vinstdisposition

Förbundets resultat  har under de senaste 10 åren
uppvisat stora svängningar beroende på storleken på
både intäkter och kostnader. För att ut jämna resul-
tat  över åren och möta eventuella framtida  förlus-
ter  såväl som planerade investeringar föreslås uttag
från resultatutjämningsfonden, för  långsiktig kapi-
taluppbyggnad med fortsatt uppräkning om 5 %.

Årets ansamlade underskott föreslås disponeras så-
lunda 

att - 596 989 förs till resultatutjämnings-
fonden och

att 109 953 kr balanseras i ny räkning

Förbundets resultat  och ställning per 2011-12-31 re-
dovisas i efterföljande resultat och balansräkningar
med tilläggsupplysningar.www.sfd2012.se
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Som vanligt blir det ett konferensprogram i samband
med Släktforskardagarna. Det blir också som vanligt
tre olika konferenser, för ordförande, redaktörer och 
studieledare.

Konferenserna börjar kl 10:00 i Gävle Konserthus,
Kungsbäcksvägen 22. Redan från kl 09:00 finns drop
in fika uppdukat. Från Centralstationen/Resecentrum
följer du bara gågatan Drottninggatan tills den tar
slut. Promenaden tar ca 12 minuter. Bilparkering
finns i anslutning till konserthuset.

Konferenserna är interna program inom förbundet
och bara öppna för förbundets medlemsföreningar
och dess representanter. Konferensavgiften fakture-
ras respektive förening. Konferensavgiften är 275 kr,
vilket inkluderar f.m. kaffe, lunch och e.m. kaffe som
serveras i Konserthusets restaurang, Gourmet Blå. 

Detaljerade program för konferenserna kommer att
finnas under Förbundsnytt på Rötter och även på
hemsidan för Släktforskardagarna www.sfd2012.se
De olika konferenserna bokas i anmälningsformulä-
ret på www.sfd2012.se Sista anmälningsdag är 1 au-
gusti.

Ordförandekonferensen 

kommer bl.a. att besökas av en representant från det
nya Digitaliseringsrådet, våra databaser kommer att
förevisas, en titt på nya Porträttfynd utlovas. För-
bundets förlagsverksamhet blir också en punkt på
agendan.

Redaktörskonferensen

har rubriken Informera & Entusiasmera… med bl.a.

tips om olika gratisprogram för redigering av hem-
sida och tidning, föredrag och paneldiskussion.

Studieledarkonferensen

kommer bl.a. att innehålla förbundsinformation, dis-
kussion om grundkursen och en fortsättningskurs,
Leif G-son Nygård, Örebro, föreläser om hur man kan
hitta sina rötter i Finland, Finnarnas invandring på
1600-talet av Bo Hansson, Borlänge och Jeff Fröberg
Morris, Salt Lake City, berättar om FamilySearch och
om släktforsning i USA.

Middagar – sista anmälningsdag 13 augusti

Middag fredag 24/8 kl 19:00

På fredagskvällen bjuder vi in till trivsam samvaro
med god mat och dryck i Restaurang Gourmet Blå,
Konserthuset. Denna middag är öppen för alla med-
lemmar och besökare till Släktforskardagarna. Väl-
kommen att boka din biljett på www.sfd2012.se

Middag lördag 25/8 kl 19:00
Stämmomiddagen är på Sveriges Järnvägsmuseum i
historisk resandemiljö, bland lok och vagnar. Det blir
bl.a. prisutdelningar och Gävle Big band underhåller.
Antalet middagsgäster är begränsat, vänta inte med
anmälan om du vill vara med på festkvällen
www.sfd2012.se

Lunchbiljetter lördag och söndag

Lunchen serveras mellan kl: 11.00-15.00 på Restau-
rang Campus som ligger på Gävle Högskolas område.
Biljetter bokas via anmälningsformuläret på
www.sfd2012.se
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Förslag till verksamhetsplan 2013
■ Förbundets senaste år har varit goda år där årets
överskott har kunnats läggas i en resultatutjäm-
ningsfond för att användas mindre goda år. Ett mi-
nusresultat behöver dock inte omedelbart vara
detsamma som förlust om pengarna som används in-
vesteras på bra saker.

Både 2012 och särskilt 2013 blir mellanår i väntan på
2014 då vi hoppas att Sveriges dödbok ska komma
ut. Fram till dess investerar vi i framtiden och då
främst på den tekniska sidan.

Rötter med databaserna

2013 kommer nya Rötter att lanseras, arbetet är
redan påbörjat. Men mycket textmaterial måste gås
igenom. Ska det behållas, uppdateras eller kastas,
det är tre frågor som löpande måste besvaras i det
arbetet. Nuvarande Rötter rymmer otroligt mycket
material.

Samtidigt med Nya Rötter kommer databaserna att
anpassas till den nya miljön, bl.a. Porträttfynd som
det arbetas med just nu, för att säkerställa denna
stora databas.

Gravstensdatabasen är nästa stora databas som vi
tror kommer att passera Porträttfynd redan om
något år. Vi fortsätter satsningen på denna databas.
Vi har via arbetsmarknadspengar fått möjlighet att
anställa en moderator för denna databas. En tjänst
som inte enbart jobbar med gravstenarna utan i sam-
råd med vår projektledare Anna-Lena Hultman även
arbetar med andra saker.

Nationalitetsmatriklarna, en slags flyttlängder för
dem som reste utomlands och där sökte upp när-
maste konsulat för att registrera sig, kommer tyvärr
inte att bli klara 2012 då det har varit svårt att få in-
dexeringen utförd. Vi får ta sats på 2013 istället och
söker stöd för det hos föreningarna.

Vi planerar att sjösätta nya Anbytarforum 2013.

Sveriges dödbok – projektet lever i allra högsta grad.
Men projektet behöver runt om i landet hjälp att
komma vidare. Vi hoppas också att de föreningar
som själva arbetar med register vill dela med sig av
sitt arbete och se Sveriges dödbok som något som
alla föreningar har ansvar för att fullfölja. Det ena
behöver ju inte ta ut det andra.

Nya projekt

Vi saknar inte idéer, vi saknar däremot resurser att
kunna genomföra dem. Vi skulle egentligen behöva
en projektledare ytterligare, men det tillåter tyvärr
inte vår ekonomi. Vi har dock ett par spännande da-
tabasprojekt på gång som vi har ambitionen att på-
börja under året. Dessa projekt kräver investeringar,
vi har tagit höjd för detta i prognosen för 2013. De

nya databaserna kommer att bli tillgängliga via
abonnemang.

Rötters vänner

Röttervännerna är en viktig resurs för utvecklingen
av Rötter. Röttervännerna närmar sig 10 000 och den
100-lapp som var och en av dessa bidrar med är en
viktig inkomstkälla för oss. De pengarna går oavkor-
tat tillbaka till vår satsning på Rötter. 

Bokhandeln

Bokhandeln är basen för förbundets inkomster. Vår
ambition med bokhandeln är oförändrad. Vi ser en
stor potential i att flera föreningar kan utnyttja er-
bjudandet om kommissionsinköp.

Förlagsverksamheten

Handboksserien kommer att få påfyllning och vis
söker manus för en fortsatt utgivning av den nya
skriftserien. Vi planerar också att återuppta Svenska
Antavlor, men denna gång i digital form på Rötter.
Redan i höst kommer vi med mera information om
det projektet. Årsboken och Släkthistoriskt Forum
fortsätter sin utgivning.

Studieledarkurser

Vi fortsätter på den inslagna vägen med att erbjuda
grund- och fortsättningskurser för studieledare i för-
eningarna. Kurser i släktforskning är en mycket god
rekryteringsbas för nya medlemmar.

Styrelseutbildningar

I höst sker den första utbildningen som sedan fort-
sätter under 2013. Dessa utbildningar är en investe-
ring som kommer att kosta en del, vi hoppas därför
på god uppslutning från föreningarna.

Släktforskning för invandrare

Projektet har börjat hitta sina former och fortsätter
även under 2013.

Wiki-Rötter

Wikin utvecklas till ett fantastiskt hjälpmedel för alla
släktforskare, tillsammans kan vi bygga en informa-
tionsplats för alla släktforskare i stort som i smått. Vi
vill tillsammans med föreningarna diskutera hur den
fortsatta utvecklingen ska ske. Fortfarande saknas in-
formation om många föreningar i Wikin.

Norge-konferens

Hösten 2011 genomfördes en mycket uppskattad
konferens med deltagare från Norge och Sverige i
Karlstad. Då bestämdes att 2013 ska Norge stå värd.
Förbundet avser att delta i den konferensen också.
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Årets motion
MOTION 

Motion om att bl.a. anpassa kommande
CD/DVD-utgivning även för Mac

❏ ❏ ❏ Eftersom fler och fler använder datorn Macin-
tosh, vill vi att Sveriges Släktforskarförbunds kom-
mande CD/DVD-utgivning anpassas så att de går att
använda på både PC och Mac. Detta gäller i första
hand de planerade ”Begravda i Sverige 2” och ”Sve-
riges dödbok 6”.

Vi vill också att ”Svenska ortnamn” anpassas så att
den kan användas på PC med 64 bitars operativsys-
tem och på Mac.

Västerås Släktforskarklubb, Sven Olby

Följande föreningar stöder motionen:

DIS-Bergslagen
Släkt- och bygdeforskarföreningen Engelbrekt 
i Norberg
Nora Släktforskarklubb
Sala – Heby Släktforskarförening
Folkare Släktforskarförening i Avesta

Värmlands Släktforskarförening stödjer motionen
vad gäller ”Svenska ortnamn”.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Styrelsen delar motionärernas uppfattning att
Styrelsen delar motionärernas uppfattning att fram-
tiden innebär en mer mångskiftande datormiljö där
man inte längre kan förutsätta att släktforskaren an-
vänder en pc med Windows. Under de närmaste fem
åren kan vi säkerligen förvänta oss att Mac blir allt
vanligare, men också att smarta telefoner, läsplattor
med mera blir vanligt.

Vi har talat med utvecklaren bakom mjukvaran på
cd-skivorna, Johan Gidlöf. Att skriva om programmet
för Mac OSX är inte någon enkel uppgift. Program-
met är visserligen skrivet i Delphi, där den nyaste ver-
sionen gör det möjligt att göra program både för
Windows och OSX från samma källkod, men att kon-
vertera programmet till denna miljö är en större upp-
gift än man kan tro.

Gidlöf är också inblandad i framtagandet av nya cd-
produktioner som t ex Begravda II och dödskivan 6,
och om vi anlitar honom för att uppdatera pro-
grammet tar detta tid och kraft och kommer att för-
sena själva skivorna.

Vi anser därför att programmet inte i dagsläget ska
uppdateras till att även gå på Mac. Där måste man
även i fortsättningen använda virtualiseringslös-
ningar som exempelvis VirtualBox.

Istället anser vi att hela problemkomplexet måste ut-
redas grundligare innan vi kan fatta några beslut. Vi
måste ha klart för oss hur vi vill hantera smarta tele-
foner, läsplattor, rena webblösningar, såväl som hur
vi ska hantera olika datortyper. Vet vi inte detta, är
det stor risk att vi lägger mycket tid och pengar på
att utveckla något som med tiden visar sig ha endast
ett marginellt intresse. Styrelsen avser därför att för-
studera frågan under hösten-vintern 2012 och even-
tuellt inleda en upphandling av ny programvara
under 2013.

Förbundet arbetar med att ge ut en ny ortnamns-
skiva som ska kunna användas i Windows 64-bitar.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen därmed skall anses besvarad
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■ Här följer en uppföljning av de motioner som för-
bundsstämman gett förbundsstyrelsen i uppdrag att
behandla. Motioner från 2010 och tidigare är ge-
nomförda.

Motion nr 1/2011 innehöll en önskan om att för-
bundsstyrelsen skulle undersöka intresset för regio-
nala träffar och förtroendemannakonferenser.
Resultatet och sammanställningen av denna enkät
som har genomförts finns utlagd på Rötter under
förbundsnytt. Riksstämman i Norrköping 2011 be-
slutade att förbundsstyrelsens skulle bilda geogra-
fiska ombud inom styrelsen. Dessa kan i mån av tid
informera och vara behjälpliga vid släktforskarar-
rangemang på lokal nivå. Ombuden och ansvarsom-
råden kommer att variera utifrån förbundsstyrelsens
sammansättning.

Lappland, Norrbotten, Västerbotten
Anna Lövgren
Box 61, 962 22 Jokkmokk
telefon: 0971-370 41
e-post: anna.lovgren@telia.com

Jämtland, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland
Karl-Ingvar Ångström
Hemmansvägen 87, 871 53 Härnösand. 
telefon: 070-360 21 52
e-post: karl-ingvar.angstrom@telia.com

Hälsingland, Härjedalen, Gästrikland, Dalarna
Jan-Henrik Marinder 
Gräsberg, Faluvägen 234, 771 92 Ludvika,
telefon: 0240-25115, 070-6657542.
e-post: jh@marinder.se

Västmanland, Närke, Värmland, Dalarna
Gunilla Didriksson
Skidgränd 6, 711 31 Lindesberg
telefon: 0581-10917
e-post: gunilla.didriksson@telia.com

Uppland, Södermanland, Östergötland, Gotland
Barbro Stålheim
Svarvarvägen 15, 611 72 Stigtomta. 
telefon: 0155-984 47, 0763-49 65 18
e-post: barbro.stalheim@telia.com

Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västergötland
Anna-Lena Andersson
Granåsvägen 6A, 468 33 Vargön
telefon: 0521-22 05 82, 073 243 16 64
e-post: a-l.a@telia.com

Västergötland, Småland, Halland
Viktoria Jonasson
Björkgatan 25, 507 32 Brämhult
telefon: 033 - 24 15 50 
e-post:viktoria.jonasson@sp.se

Bohuslän, Halland, Västergötland
Daniel Berglund 
Hängestensvägen 38, 421 67 Västra Frölunda
telefon: 0705-244088
e-post: daniel.berglund@genealogi.se

Öland, Småland, Blekinge, Skåne
Annika Gylling 
Norra Fogdelyckegatan 27 F, 374 38 Karlshamn
telefon: 0733-32 02 95
e-post: annika.gylling@bahnhof.se

Motion nr 3 2011 om Folkbokföringen och lägen-
hetsnummer. Riksdagen har beslutat att alla bostä-
der i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med
lägenhetsnummer och att folkbokföringsregistret
ska innehålla lägenhetsnumren. Lägenhetsnummer
har införts i hyreshus och bostadsrättsföreningar i
folkbokföringen, enligt gällande EU-regler. Folkbok-
föringen har inte för avsikt att spara på lägenhets-
registreringen. Skånes Genealogiska Förbund före-
slår att Riksstämman ger Förbundsstyrelsen i upp-
drag att verka för att lägenhetsnummer sparas och
görs tillgängliga för framtida generationer. Stämman
beslutade att, i enlighet med förbundsstyrelsens för-
slag, bifalla motionen.

Åtgärder: Förbundet har skrivit till RA om ajourförda
databaser. Skatteverket har hos RA begärt nya regler
för gallring. RA har begärt yttrande av förbundet om
detta. Kontakter med RA och Skatteverket har redo-
visats i Angeläget i november.

Motion 5/2011 om webbkommunikation med med-
lemsföreningarna. Motionären föreslår att stämman
beslutar undersöka möjligheterna med webbkom-
munikationslösningar för utbildning, konferenser,
föreläsningar m.m. så att alla medlemsföreningar
kan delta i dessa arrangemang. Stämman beslutade
att bifalla motionen.

Åtgärder: Förbundet har undersökt möjligheterna
och har kommit fram till att den här frågan är
mycket komplex. Det handlar om ersättning till fö-
redragshållare (t ex ersättning för antal visningar),
upphovsrätt etc. som måste vara klarlagda innan för-
bundet kan stå ansvarig för att tillhandhålla den här
tekniken. Kostnaden för själva tekniken, försäkring
och fraktkostnader är ännu inte utredda. En arbets-
grupp som ska arbeta med dessa frågor håller på att
tas fram. Arbetsgruppen bör också se över vilken ut-
bildning som ev. behövs. Se också på annan plats i
detta nummer av Angeläget.

Motion 6/2011 om bibehållande av produktion av
databaser på cd/dvd. Motionären yrkar i andra att-
satsen att Förbundet i sin strategi inkluderar att un-
derhålla och vidareutveckla presentationspro-
grammet..Stämman: beslutade att bifalla motionen
avseende att-sats nummer två.

Åtgärder: Arbete pågår med att utveckla presenta-
tionsprogrammet så att det ska fungera i nya opera-
tivsystem. En referensgrupp ska tillsättas. Den
kommer bl a att klara ut om ytterligare program bör
tas fram. Se också på annan plats i detta nummer av
Angeläget.

Uppföljning av tidigare motioner
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Valberedningens förslag
■ Valberedningen har bestått av Jan Nilsson (ordfö-
rande), Ulf Berggren, Björn Fredriksson, Björn Jöns-
son, Kent Lundvall, Lars Sundell och Anna-Karin
Westerlund.

De förtroendevalda vars mandat fortsätter till 2013
är Karl-Ingvar Ångström, Jan Henrik Marinder, An-
nika Gylling och Anna Lövgren som av personliga
skäl frånträder sitt styrelseuppdrag i samband med
förbundsstämman i Gävle, trots att ett år återstår av
mandatperioden. Samt därutöver revisorn Sture Bjel-
kåker och revisorssuppleanten Björn Carlsson.

De vars mandat tar slut 2012 är förbundsordföran-
den Barbro Stålheim och i förbundsstyrelsen Anna-
Lena Andersson, Gunilla Didriksson, Viktoria Jonas-
son och Daniel Berglund.

Valberedningen har haft ett sammanträde, den 28
januari, på förbundskansliet. Dessutom har man haft
två telefonmöten, den 2 och 11 april samt däremel-
lan epostkorrespondens.

Den 28 januari intervjuades de styrelseledamöter
som var närvarande på styrelsemöte som hölls 27 –
28 januari i Stockholm. 

Anna-Lena Andersson meddelade då att hon av-
böjde att kandidera för omval likaså meddelade
Anna Lövgren att hon frånträder sitt styrel-
seuppdrag, trots att ett år återstår av mandatperio-
den. 

Förbundsordföranden Barbro Stålheim och för-
bundsstyrelsen Gunilla Didriksson, Viktoria Jonasson
och Daniel Berglund meddelade att de stod till för-
fogande för omval.

Innan nomineringstidens utgång 31 mars nominera-
des Barbro Stålheim, Daniel Berglund, Viktoria Jo-
nasson och Gunilla Didriksson för omval av ett antal
föreningar. Därutöver nominerades en person till le-
damöt i förbundsstyrelsen. Men på grund av att han
blir anställd av förbundet så kan han inte ingå i sty-
relsen.

Olle Landin (ordinarie revisor) och Tomas Risbecker
(revisorssuppleant) står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår förbundsstämman

att antalet förbundsstyrelseledamöter 2012-2013 
ska vara 9. 

att till Förbundsordföranden 2012-2014 utse 
Barbro Stålheim (omval)

att till ledamöter av förbundsstyrelsen 2012-2013 
utse Carina Strömberg (fyllnadsval)

att till ledamöter av förbundsstyrelsen 2012-2014 
utse Daniel Berglund (omval), Gunilla Didriksson
(omval), Viktoria Jonasson (omval), Bo Persson 
(nyval) och Eri Larsson (nyval).

att till revisor 2012-2014 utse Olle Landin (omval)

att till revisorsuppleant 2012-2014 utse 
Tomas Risbecker (omval)

att traktamente normalt utgår vid förrättning för 
förtroendevalda i Sveriges Släktforskarförbund 
enligt statens reglemente.

att styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för sina
styrelseuppdrag fram till och med stämman 2013
enligt följande:

● Förbundsordföranden 2,5 prisbasbelopp 
(110.000 kr)

●  1:e vice ordföranden 0,5 prisbasbelopp (22.000 kr)
och att 

● Övriga ledamöter får ett sammanträdesarvode 
med 350 kr/dag, de som måste ta tjänsteledigt 
med helt löneavdrag eller ta ut semester för att 
delta i sammanträde med förbundsstyrelsen, kan 
erhålla sammanträdesarvode med 2,6 procent av 
ett prisbelopp per dag (1.100 kr). Efter beslut av 
styrelsen kan detta även gälla för andra personer
än styrelseledamöter som måste ta tjänstledigt 
med helt löneavdrag eller ta ut semester för att 
fullgöra ett uppdrag i Sveriges Släktforskarför-
bund.

Ett prisbasbelopp är fastställt enligt Lagen om allmän
försäkring till 44.000 kr för 2012. Procentsatserna
ovan är avrundade till närmast 50-tal kronor.

Valberedningens förslag är enhälligt, med undantag
för att Ulf Berggren reserverat sig mot återgången
till individuella arvoden.   

Pga. förstärkningar av personalen på kansliet så be-
höver inte styrelseledamöterna åka till kansliet så
ofta som innan för att hjälpa till med arbetet.



Bo Peter Persson

■ Jag är född 1960 i
Motala, uppvuxen
och bosatt i Linkö-
ping. Efter studier
och arkivtjänst i
Uppsala är jag
sedan 90-talets
början verksam
som stadsarkivarie i
Linköping. Under
mina studier, som
främst var inrik-
tade på svensk me-
deltid, kom jag att
ägna mig åt medel-
tidsgenealogiska
frågor och gick
därifrån vidare till
att utforska mina
egna anor.

Mina rötter har jag främst i mellersta och södra
Östergötland och norra Småland, med en utlöpare
till Bollebygds härad. Jag kartlägger särskilt Lönne-
berga socken och forskar kring bondesläkter i norra
Kalmar län. Särskilda intressen är även släktkretsar i
Ydre härad och i socknarna runt Linköping, präst-
släkter i Linköpings stift, östgötsk 1600- och 1700-
talsgenealogi och Linköpings personhisto- ria fram
till början av 1900-talet.

Under åren 2004-2008 var jag ordförande för Öst-
göta Genealogiska Förening och har även varit verk-
sam i styrelsen för Svenska Genealogiska Samfundet.
Jag har medverkat med antavlor och artiklar i bl.a.
Svenska antavlor och ÖGF-Lövet. Jag har också varit
mycket aktiv i Anbytarforum sedan starten 1999.

Med ny teknik har det blivit möjligt att ge bred till-
gång till historiska källor. Digitaliseringen innebär att
alltmer arkivmaterial görs tillgängligt oberoende av
den arkivinstitution där det förvaras. Detta gör det
möjligt för många att utnyttja handlingarna utan att
originalen förslits. Samtidigt är denna masspridning
inte oproblematisk, eftersom den på användarna
ställer allt högre krav på kunskaper om såväl arkiven
som de historiska sammanhang varur de stammar
och på källkritisk förmåga. 

Kyrkobokföringens, de militära och juridiska arkivens
ökade tillgänglighet har för många förenklat
släktforskningen och allt fler tar till vara möjlighe-
ten att börja släktforska och intressera sig för hem-
bygdens historia. 

Att arkivens användare lär sig mer om arkivens in-
nehåll, lär sig förstå forskningsmetodik och ökar sin
förmåga att tillägna sig ett historiskt betraktelsesätt

är viktiga uppgifter där arkivinstitutioner, historiker
och släktforskarnas organisationer tillsammans kan
bidra till att höja kvaliteten. Dokumentationen och
sammanställningen av den egna forskningen möjlig-
gör en vidare spridning av forskningsresultat i form
av både populära och mera vetenskapliga skrifter –
förbundets årsbok är här viktig – och pekar i samma
kvalitetshöjande riktning.

Eri Larsson

■  Mitt namn är Eri
Larsson, född 1942 i
Helsingborg. Till-
sammans med för-
äldrarna bodde jag
i Halmstad och Söl-
vesborg, men bor
nu i Helsingborg
sedan 60- talet. Jag
är gift med Bertil
och har två söner,
Per och Staffan
samt sju barnbarn.

Har arbetat med
admin i s t ra t ion ,
både statligt och
kommunalt, bland
annat inom gymna-
sieskolan i 25 år
som personalassistent. Har varit med i olika före-
ningar, tycker föreningsarbete berikar den sociala
biten.

Mitt intresse för historia har funnits sedan jag gick i
skolan och jag tycker att gamla miljöer med inred-
ning från 1700-talet och framåt är intressanta. Som
släktforskare funderar jag på hur släktingarna bodde
och hur de var klädda. Hur såg det ut där de bodde?
Har släktforskat i ca 15 år och har mina anor i Skåne,
Blekinge och Småland. Är medlem i Helsingborgs
Släktforskare- och Bygdeförening och ingår i styrel-
sen som sekreterare. 

När jag vill koppla av läser jag gärna deckare men
också svensk och utländsk skönlitteratur.

Vad min vision med arbetet i Släktforskareförbundet
skulle innebära kan jag inte riktigt precisera, men att
knyta ihop förbundet och föreningarna ute i landet,
skulle kunna vara en sak att jobba med, men även
olika datorprogram som kan hjälpa oss släktforskare.

Carina Strömberg

■ Jag är född och uppvuxen i Örebro, med rötter i
Bergslagen på min fars sida och rötter i Skåne på min
mors sida. På en folkhögskolekurs på Medlefors i
Skellefteå mötte jag Alf Strömberg från Vilhelmina,
och det blev avgörande för min framtid. Jag har en
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De nominerade



Berättartävlingen
■ Vi har fått många tävlingsbidrag, många fler än
vad vi vågade gissa, vilket är mycket roligt. Juryn har
nu ett svårt arbete framför sig för att kora det bästa,
mest intressanta osv. bidraget. Vinnarna kommer att
presenteras i Gävle under middagen på lördagskväl-
len.

Nu arbetar vi med att samla alla berättelser från
Gästrikland i ett häfte. Det blir en fantastisk liten bok
om händelser kopplade till ett landskap. Läsvärda
berättelser även för oss som inte har anknytning till
Gästrikland. Kanske en inspirationskälla till att äntli-
gen skriva ned det man länge tänkt att någon gång
fästa på papper. Vi hoppas få klart häftet till
Släktforskardagarna.

Gefle Dagblad kommer att presentera en del av bi-
dragen i sommar.

Kontakttorget i Gävle
■ Det är möjligt för förbundets medlemsföreningar
att boka pass på Kontakttorget under Släktforskar-
dagarna för att presentera sin förening, dela ut en
broschyrer, visa sin tidning etc. Endast marknadsfö-
ring för den egna föreningen är möjlig - försäljning
är inte tillåten.

Varje pass omfattar en timma. Det är möjligt att

boka 1-2 timmar båda dagarna enligt först till kvarn.
Kontakttorget är placerad mitt i utställningen – det
kommer att vara ett högre bord, med två stycken s.k.
barstolar.

Vill er förening boka ett sådant pass? Skicka e-post
till info@sfd2012.se – skriv i ämnesraden ”kon-
takttorget”, ange önskemål om dag och tid samt
kontaktuppgifter.

”Vild och oregerlig”
■ Snart kommer nr
1 i vår nya skriftse-
rie. Den handlar
om korgmakaren
Theodor Johans-
son som dömdes
för ett knivöver-
fall, men vars liv
efter fängelset fick
en ny inriktning.
Med tiden blev
han en aktad sam-
hällsmedborgare. 

Håll utkik efter
skriften på Rötter
och i Bokhandeln.

bred norrlandsför-
ankring genom att
jag under årens
lopp varit bosatt
och yrkesverksam i
n o r r l a n d s l ä n e n
Jämtland, Väster-
botten och Väster-
norrland. Jag har
tyvärr inte bott i
Norrbotten, men
där har jag i gen-
gäld tillbringat
många fina seme-
strar i husvagn. 

Mitt möte med
lappmarkens histo-
ria har inspirerat
mig att forska djupare i vad som drev människorna
att söka sig till dessa trakter. 

Jag är sedan år 2010 ordförande för Lappmarkens
släkt- och bygdeforskare, som efter några slumrande
år åter har fått liv och lockat många medlemmar. Jag
är också skattmästare i Johan Nordlander-sällskapet,
som arbetar för att främja norrländsk humanistisk
forskning. 

Mina övriga föreningsengagemang är supple-

antplatser i styrelsen för Bernhard Nordh-sällskapet
och i Härnösands stifthistoriska sällskap. 

Jag hade redan som ung ett stort historieintresse,
men trodde inte att jag kunde försörja mig på det.
Jag satsade istället på ekonomi och har en ekono-
mexamen från Umeå universitet. På senare år
byggde jag på med arkivvetenskap, 50 högskole-
poäng. Jag har också läst Mittuniversitetets nybör-
jarkurs kurs i släktforskning och håller nu på med
fortsättningskursen. 

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat
administrativt i offentlig förvaltning, inom kommun,
landsting och stat. Jag var under sex år chef för Riks-
arkivets avdelning SVAR, Svensk arkivinformation.
När landsarkivarien i Härnösand gick i pension år
2001 blev jag rekryterad till den posten och arbetade
där fram till min pensionering. 

Tiden på SVAR var inspirerande och intensiv i digita-
liseringens första trevande år. Under min tid som
landsarkivarie var jag bl.a. starkt engagerad i de
stora projekten med lantmäteriarkiven och inskriv-
ningsmyndigheternas arkiv. 

Genom min yrkeserfarenhet har jag fått goda kun-
skaper om arkiven, vilket nu är en stor tillgång i mitt
föreningsengagemang och i min forskning. 
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Förbundsstyrelsen har beslutad att dela ut tre He-
dersdiplom 2012. Dessa har tilldelats följande välför-
tjänta släktforskare

Ingemar Rosengren, Halmstad

■ Hallands Släktforskarförening har nominerat Inge-
mar Rosengren, Halmstad. 

Ingemar Rosengren har under en följd av år med stor
kunnighet i form av gårdsgenealogier dokumente-
rat sex hela socknar i mellersta Halland samt delar av
ytterligare två, sammanlagt ca 1220 sidor. I de doku-
menterade gårdarna finns i princip samtliga familjer,
män, kvinnor och barn, från slutet av 1600-talet fram
till 1900-talet. Endast tjänstefolket har uteslutits.

Till grund för sina sammanställningar har Ingemar
Rosengren använt sig av kyrkoböcker, mantalsläng-
der, jordeböcker, skifteshandlingar och koncept till
jordregister (Ledningsböcker), bouppteckningar,
domböcker och den för Halland unika landsbeskriv-
ningen från 1729. Dessa källor har på ett skickligt
sätt utnyttjats till en sammanställning av gårdarnas
invånare. Uppgifterna från domböckerna ger en in-
formation, som för släktforskaren i gemen är svår att
finna. Ingemar Rosengren har ställt sitt material till
Hallands Släktforskarförenings förfogande.

Ingemar Rosengren har också sedan 1995 varit en av
redaktörerna för Hallands Släktforskarförenings tid-
skrift Hallandsfarares Information, samt en flitig skri-
bent i densamma. Vidare har Rosengren under 9 år
varit ledamot av föreningens styrelse och i 7 år för-
eningens bibliotekarie.

Trots sin höga ålder, 83 år, har Ingemar Rosengren
påbörjat arbetet med att dokumentera ännu en hal-
ländsk församling, Steninge.

Bernth Lindfors, Njurunda

■ DIS-MITT har nominerat Bernth Lindfors till Sveri-
ges Släktforskarförbunds Hedersdiplom.

Bernth har sedan 80-talet verkat aktivt inom
släktforskarrörelsen i mellannorrland och haft flera
olika uppdrag i Midälva Genealogiska Förening och
var även en av initiativtagarna vid bildandet av DIS-
MITT där han blev dess förste ordförande. 

Därvid kom han utöver stora insatser inom själva
släktforskningen att bli engagerad i frågor rörande
släktforskningsprogram och framför allt Disgen.
Redan innan Internet var känt av alla och en var ad-
ministrerade han på egen dator under flera år en av
de fåtaliga diskussionsforum som fanns, i form av en
BBS (Bulletin Board System). Han har sedan lagt
mycket energi på att utbilda nya och även gamla
släktforskare i programmets alla funktioner utöver
att lära dem släktforskningens grunder. Även en del

engagemang inom Släktforskarförbundet har före-
kommit under åren.

Bernt är för närvarande norra Sveriges enda DISBYT
ombud och med de insatser han gjort för att bringa
ordning och reda i släktforskarnas datauppgifter
anser föreningen honom väl förtjänt att få motta
förbundets Hederspris.

Birgitta Larhm, Avesta

■ Folkare Släktforskarförening har nominerat Birgitta
Larhm till ett av årets Hedersdiplom.

Birgitta är ordförande i Folkare Släktforskarförening.
Birgitta är också en av FSFs grundare och har varit
engagerad i föreningen utan avbrott sedan dess
start. I år är det hennes 23:e år som ordförande. Bir-
gitta är också, sedan starten för 25 år sedan, redak-
tör för föreningens medlemsblad An-Siktet. 

Birgitta Larhm har outtröttligt arbetat för källkritisk
och noggrann släktforskning vilket hon har förmed-
lat bland annat genom alla de kurser hon har hållit,
både för nybörjare och för dem som kommit lite
längre i sin forskning. 

Birgitta är FSFs representant i Dalarnas Släktforskar-
förbund och i Bergslagssamverkan. Hon har också
varit ledamot en period i styrelsen för Sveriges
Släktforskarförbund.

Birgittas hängivna föreningsarbete är mycket upp-
skattat av medlemmarna i Folkare Släktforskarför-
ening.

Årets Eldsjäl:
Göran Larsson, Sotenäs

■ Sotenäs Personhistoriska förenings har nominerat
sin medlem Göran Larsson till utmärkelsen Årets
Eldsjäl 2012. Som skäl för detta pris har man många
goda argument som förbundsstyrelsen också bejakar.

Göran Larsson har aktivt tagit del av föreningens ar-
bete sedan starten 1990, han har dessutom varit kas-
sör i 18 år. Göran har sedan starten ansvarat för
föreningens arkiv och öppethållande och hjälpt be-
sökare på ett mycket kunnigt och tillmötesgående
sätt. Hans mycket goda lokalkännedom är också en
stor tillgång för dem som söker sina rötter i trakten.

Han har också under de senaste 15 åren ingått i torp-
gruppen och där planerat och genomfört torpinver-
teringar samt lett torpvandringar i Sotenäs härad.

Göran Larssons arbete är mycket uppskattat av med-
lemmarna i Sotenäsföreningen. Göran Larsson blir 85
år 2012, en aktningsvärd ålder, men det man brinner
för håller oss alla unga i själen!

Hedersdiplom och årets Eldsjäl
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Gravstensinventeringen

Förbundets senaste satsning, Gravstensinventeringen
på www.genealogi.se/gravproj/,  är i högsta grad ett
aktuellt och angeläget projekt. 

På grund av en tragisk olycka på Bollebygds kyrko-
gård, har Sveriges kyrkogårdsförvaltningar dragit
igång en kontroll av alla kyrkogårdarnas gravstenar.
På en del ställen har stenarna lagts ner och i de fall
då gravsrättsinnehavare saknas kommer stenarna att
köras bort och i många fall krossas eller slipas om. En
bit av vårt kulturarv går till spillo. 

För att på något sätt rädda minnena efter våra för-
fäder är det därför mycket brådskande och viktigt
att ALLA gravstenar fotograferas och dokumenteras.
För att släktforskarna och alla andra skall få ta del av
denna dokumentation har gratissajten Gravstensin-
venteringen öppnats under hösten 2011. 

Antalet gravar och personuppgifter uppdateras dag-
ligen - i skrivande stund har 26.343 gravar och 54.969

personuppgifter matats in, som ett resultat av foto-
graferingsprojekt runt om i landet. Men, en stor del
är gravar från Släktforskarförbundets gamla grav-
stensinventering. Denna gamla inventering omfattar
ca 62.000 gravar som nu med hjälp av flera arbets-
marknadsprojekt kommer att matas in under 2012. 

Närmare 300 personer har redan skaffat inloggning
(gratis) för att börja mata in sin släkts gravstenar
eller hela kyrkogårdar. Var och en som äger en digi-
talkamera kan delta, inga specialkunskaper krävs,
det är mycket enkelt att registrera både text och fo-
tografi. Läs mer på Gravstensinventeringen under fli-
ken Hjälp. 

Konsulatsarkiv

Medborgarskapshandlingarna är färdigregistrerade
och inlagda på Rötter, tillgängliga för alla Rötters
Vänner.

Nationalitetsmatriklarna är bara klara till ungefär
hälften. Dessa matriklar är mycket intressanta men

Aktuellt om Förbundets projekt

Gösta Vidar, t.v., och Gösta Andersson, t.h. inventerade 2003 hela Svenljunga kyrkogård i Västergötland. Nu
matar Ingrid Eriksson, ordförande i Kinds forskarklubb, in inventeringen direkt online på sajten Gravsten-
sinventeringen och passar samtidigt på att kompletteringsfotografera där så behövs.
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tyvärr inte alltid så lätta att tolka och namnregist-
rera.  Där behöver vi mer hjälp av frivilliga krafter
och välkomnar särskilt personer som är duktiga
handskriftsläsare. Gå till Rötter och välj fliken Kon-
sulatsarkiv i vänstermenyn. 

Namn åt de döda

Projektet rullar på och många jobbar runt om i lan-
det. Ju fler dödböcker och församlingsböcker SVAR
och Arkiv digital lägger ut för perioden 1900-1939,
desto lättare är det att få villiga medarbetare i pro-
jektet. Möjligheten att sitta hemma och jobba un-
derlättar rekryteringen. 

I Stockholms län finns endast ett fåtal lediga för-
samlingar, men desto fler som behöver kompletteras
med födelseförsamlingar och civilståndsdatum. 

I Södermanlands län, Jönköpings län, Gotlands län
och Gävleborgs län har stora framsteg gjorts, men
för övrigt behövs förnyade ansträngningar. 

Planen är att Sveriges dödbok 6 skall komma ut först
när allt är klart från 1901-46, något som förhopp-
ningsvis skall bli verklighet under 2014.

Vad som återstår att jobba med finns under fliken
Namn åt de döda på Rötter. Välj Sök församling för
att komma fram till länslistorna. Namn åt de döda är
ett lämpligt projekt att samlas kring i en lokal för-
ening.

■ På stämman 2011 beslöts (motion 4, se Angeläget
1/2011 sid 24 ff) bland annat  att "... även fortsätt-
ningsvis upplåter kostnadsfria hemsidesplatser åt nu-
varande och tillkommande medlemsföreningar ...".

Efter att ha gjort en enkät bland medlemsförening-
arna för att ta reda på vilka problem och lösningar
man faktiskt förväntade sig, har vi nu beslutat att ge-
nomföra följande:

1. Alla medlemsföreningar erbjuds att kostnadsfritt
använda ett (tämligen) enkelt webbhotell på en 
särskild server som förbundet hyr och tar drift-
sansvar för.

2. Alla nuvarande "landskapsrötter" flyttas dit, 
med hänvisning från det ställe de ligger på idag.

3. För de föreningar som vill ha ett mer avancerat 
webbhotell, upprättar vi, och underhåller, en 
lista över cirka fem rekommenderade webb-
hotell.

4. För att stödja de föreningar som behöver assi-
stans med att sätta upp en hemsida, avser vi att 
erbjuda utbildning för detta i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan.

5. För att driva någon typ av "landskapsrötter" 
eller "temarötter" kommer vi i fortsättningen  
att kräva att en förening inom det specifika om-
rådet tar ansvaret, och att alla andra föreningar 
inom området måste tillåtas vara med, om de så 
vill.

Vad innebär detta?

Min förening har redan ett webbhotell (eller annan
lösning) som fungerar bra. 

Bra, fortsätt med det webbhotellet! Det finns ingen
anledning att byta annat än att ni sparar några kro-

nor, men det uppvägs lätt av att ni redan har en fun-
gerande lösning.

Min förening har inget webbhotell som fungerar bra
idag.

1. Om ni har måttliga krav, vill ni kanske använda 
förbundets " webbhotell."

2. Har ni mer avancerade krav, välj gärna ett webb
hotell från dem vi rekommenderar.

Min förening har en av "landskapsrötterna" idag.

Ni kommer att flyttas till den nya servern, och en au-
tomatisk hänvisning kommer att finnas på den
gamla platsen under två år framöver. Flytten kom-
mer att ske under sommaren och utan någon större
brådska. Ni får nya inloggningsuppgifter för under-
hållet. Annars kommer det att fungera som tidigare.

Min förening vill vara med och medverka om en viss
"landskapsrötter".

Kontakta den ansvariga föreningen direkt. Från och
med nu är tanken att alla föreningar som verkar inom
ett visst landskap (t ex Söderbotten) ska få vara med
och påverka utformningen av Söderbottenrötter.

Vad händer härnäst?

1. De föreningar som vill använda förbundets 
webbhotell kan vända sig till kansliet.

2. Ni  som har "landskapsrötter" idag kommer att 
bli kontaktade så att flytten går smidigt till.

3. Alla föreningar som vill använda webbhotellet 
eller driver någon av de landskapsrötter  som 
finns idag kommer att få skriva på ett avtal.

Daniel Berglund, IT-ansvarig

Förbundet erbjuder webbhotell




