
ANGELÄGET 1/2013 
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                                Maj 2013

Kallelse till riksstämma 2013
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2013.

Dag Fredag den 23 augusti 2013. OBS!
Tid Kl 16.00 – 19.00
Plats IOGT-NTO Forum, Västra Långgatan 2, Köping

Programmet för stämman inleds kl. 14:30 med information om ca 1 timma. Därefter kaffe. 
Efter stämman inbjuds alla stämmodelegater till buffé. Läs mera om de�a på sidan 3.

Sekretariatet 
Sekretariatet kommer a� finnas i entrén till IOGT/NTO lokalen. Öppet kl 13.30 – 15.30. Alla ombud ska anmäla
sig i sekretariatet för registrering och för a� hämta ut stämmohandlingarna senast kl 15.30. 

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 a� 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 Verksamhetsberä�else och 

Förvaltningsberä�else samt revisorernas berä�else för föregående verksamhetsår samt fråga 
om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

8. Behandling av motioner.
9. Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
10. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
11. Val av två revisorer och två ersä�are, på sådant sä� a� hälften av platserna står till förfogande 

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

riksstämma avslutats.
13. Övriga ärenden. 

A) Påminnelseavgift om 300 kr införs när föreningen inte inkommer i tid med besked om 
antalet medlemskap till den 31 januari.

B) Samarbete om digitaliserat material – se mera på sidan 28



2   ANGELÄGET 1 ● 2013

Kontaktuppgifter

Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna
Tel 08 - 440 75 50 Fax 08 - 695 08 24 

info@genealogi.se ● www.genealogi.se

PlusGiro 15 86 22-1 ● Bankgiro 462-8848

STYRELSE

Barbro Stålheim
Förbundsordförande
Svarvarvägen 15
611 72 Stigtomta
Tel 0763-49 65 18
barbro.stalheim@telia.com

Karl-Ingvar Ångström
vice ordförande
Hemmansvägen 87
871 53 Härnösand
Tel 070-360 21 52
karl-ingvar.angstrom@telia.com

Daniel Berglund
Ledamot
Hängestensvägen 38
421 67 Västra Frölunda
Tel 070-524 40 88
daniel.zz.berglund@gmail.com

Gunilla Didriksson
Ledamot
Skidgränd  6
711 31 Lindesberg
Tel 0581-10917
gunilla didriksson@telia.com

Annika Gylling
Ledamot
Gångbrogatan 7
372 37 Ronneby
Tel 0733-32 02 95 
annika.gylling@bahnhof.se

Viktoria Jonasson
Ledamot
Björkgatan 25
507 32 Brämhult
Tel. 033 - 24 15 50
viktoria.jonasson@sp.se

Eri Larsson
Ledamot
Västra Allén 10
254 51 Helsingborg.
Tel 042-214969, 0708-450646
eri.larsson@gmail.com

Jan-Henrik Marinder
Ledamot 
Gräsberg, Faluvägen 234
771 92 Ludvika
Tel 0240-25115, 070-6657542
jh@marinder.se

Bo Peter Persson
Ledamot
Konsistoriegatan 19A
582 34 Linköping
Tel 013-14 34 90
bo.persson13@comhem.se

Carina Strömberg
Ledamot
Malgovik 172
912 91 Vilhelmina
Tel 0940-201 23
carina.stromberg@vilhelmina.ac

VALBEREDNING

Anna-Karin Westerlund
Ordförande
Kåbovägen 5
752 36 Uppsala
Tel 018-54 45 79
anna-karin.westerlund
@riksarkivet.se

REVISORER

Sture Bjelkåker, Linköping
Sammankallande
sture.bjelkaker@comhem.se

ANSTÄLLDA

Bri�a Lepp
Kanslichef
Tel: 08-440 75 56
bri�a.lepp@genealogi.se

Nina Mårtensson
Webbutvecklare
Tel: 08-440 75 53
nina@genealogi.se

Maria Bra� (vik)
Webbredaktör
Tel:08-440 75 57
redaktor@genealogi.se

Eva Rosenius (vik)
Bokhandelsansvarig
Tel: 08-440 75 52
bokhandeln@genealogi.se

Jorge Lintrup
Projektanställd
Tel:08-440 75 55
j.lintrup@genealogi.se

Anna-Lena Hultman
Projektledare
Lilleskogen, Hössna
523 97 Ulricehamn
Tel 0321-402 28
annalena@genealogi.se

Peter Pe�ersson
Redaktör Släkthistoriskt Forum
Box 707
182 27 Täby
Tel 070-766 10 51
peter.pe�ersson@genealogi.se

Therese Thorgersen (barnledig)
Johanna Ekerstrand (barnledig)

ANGELÄGET ges ut av 
Sveriges Släktforskarförbund. Citat får 
göras om källan anges. 

Ansvarigutgivare  Barbro Stålheim

Anmäl adressändring - gärna med epost 
- till Förbundskansliet i Stockholm. 

ISSN 0284-6349



Välkommen till Köping!
Ombud vid stämman

Enskilda föreningar har rä� till följande antal ombud: 

1 - 299 medlemmar E� ombud
300 - 999 medlemmar Två ombud
1.000 eller flera medlemmar Tre ombud

För sammanslutning gäller:

Upp till 9 medlemsföreningar E� ombud
10 eller fler medlemsföreningar Två ombud

E� ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud till
riksstämman, skall senast den 1 augusti 2013 anmäla
dessa till förbundskansliet på följande mejladress:
ombud2013@genealogi.se

Anmälan ska innehålla samtliga namn på ombud och
vilken förening ombudet representerar!

Endast vid särskilda skäl får ombud anmälas till sek-
retariatet kl 13.30-15.30 på stämmodagen.

Inbjudan till buffé efter stämman

Direkt efter stämman hälsas alla ombud och valda funk-
tionärer välkomna till buffé på lokal i närheten av stäm-
molokalen. Vid anmälan av ombud till stämman
behöver vi veta om ombudet önskar buffé och besked
om ev. matallergi.

Anmälan till buffén är bindande för föreningen. Uteblir
man utan a� i god tid (senast 11 augusti) lämna åter-
bud, måste vi tyvärr debitera 225 kr/kuvert.

Medresande, monterbyggare, andra besökare är också väl-
komna till buffén. Bilje�bokning på www.sfd2013.se 

Deba�regler

Inledningsanföranden skall begränsas till högst sex mi-
nuter och repliker till högst tre minuter.

Stämmoavgift och resebidrag

Medlemsorganisationerna erlägger inte någon stäm-
moavgift. Det är däremot mycket viktigt a� anmälan
sker i tid! 

Resekostnader överstigande 500 kr per närvarande
ombud ersä�s. Vid samåkning i bil ersä�s kostnaden
med 18:50/mil och bilföraren ersä�s för antalet passa-
gerare enligt statens reglemente.

Ansökan om resebidrag skickas efter stämman, inom en
månad, av medlemsorganisationen till förbundets
kansli i Stockholm på en särskild blanke�. Denna finns
i det kuvert med stämmohandlingar, som ombuden er-
håller när de hämtar ut handlingarna på plats i Köping. 

Observera a� färdsä�et ska vara tåg 2:a klass eller billi-
gare alternativ. Bästa pris erhålls vid tidig bokning hos
SJ. Andra kostnader som hotell, mat och dylikt ersä�s
inte.

Annan närvaro

Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisa-
tioner har närvarorä� vid stämman. Y�rande- och röst-
rä� innehas endast av dem som är ombud för
medlemsorganisationer. Andra släktforskarföreningar
är välkomna a� sända observatörer till riksstämman.

Stämmohandlingar

De ärenden som beräknas bli behandlade på riksstäm-
man återfinns i förslaget till dagordning på första sidan.
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Ordföranden har ordet
■ Tänk vad fort tiden går, nu ska vi återigen summera
e� verksamhetsår. Men, det gör vi nästan å�a månader
efter a� det tog slut när vi träffas till förbundsstämma i
augusti månad. 

Förbundsstyrelsen har flera gånger diskuterat a� våren
borde vara en bä�re tid för stämman så a� tiden mellan
verksamhetsår och stämma inte blir så lång. Och vi tror
också a� vi behöver mötas med go� om tid för a� dis-
kutera och tala om angelägna frågor. De tidigare För-
troendemannakonferenserna var viktiga och kan man
koppla dessa dagar till en samtidig förbundsstämma
skulle det kunna bli bra och intressanta dagar. Kanske
på en fast plats med bra kommunikationer och med bra
tillgång till prisvärd överna�ning. 

Sockenfrågan har engagerat oss mycket. Vi är så tack-
samma för det gensvar vi har få�, av föreningar och av
enskilda släktforskare som skrivit artiklar, kontaktat
sina riksdagmän eller skrivit på uppropet på Facebook.
Våra uppvaktningar av finans- och kulturutsko�en
uppmärksammades och flera enskilda riksdagsmän
från olika partier har velat bevara socken/distrikt även
i framtiden. Det gav som resultat a� Finansdeparte-
mentet fick ta fram en kompromiss. Det går a� påverka
om man bara är tillräckligt envis och når fram till be-
slutsfa�are! Tack alla som har stö�at oss i den här frå-
gan!

På annan plats här i Angeläget finns en viktig framtids-
fråga a� fundera kring och diskutera - nämligen a�
samla allt vårt digitaliserade material i en stor gemen-
sam sajt och ge medlemmarna i föreningen tillgång till
allt de�a. 

Vilken släktforskare skulle inte lockas av möjligheten a�
få tillgång till så många databaser på e� och samma ställe?
Framtiden är redan här och vi behöver tillsammans möta
konkurrensen från de kommersiella företagen, de kom-
mer säkert a� bli flera än de vi idag känner till. 

I framtiden behövs flera olika projekt a� samla
släktforskarrörelsen kring. Vill du bidra med någon idé
om vad det kan vara - hör av dig till någon i förbunds-
styrelsen. Vi är lyhörda för idéer!

I höstas genomförde vi en första styrelseutbildning i
Skellefteå i samarbete med Vuxenskolan. Vi fick inte så
många anmälningar, men genomförde ändå utbild-
ningen. Styrelsen ambition har varit a� fortsä�a utbild-
ningen på flera platser och bjöd därför in 40 föreningar
i Västsverige till en utbildningshelg i april. Vi fick 9 an-
mälningar! Tyvärr tvingades vi då ställa in utbild-
ningen.

Vi tror på utbildning, alla verksamheter behöver för-
kovra sig. Det är så lä� a� en verksamhet går i stå om
man inte aktivt arbetar med sin verksamhet och inte gör
de nödvändiga analyserna för a� se vad som kan för-
bä�ras. Det gäller både styrelsearbetet och föreningsar-
betet.

Förbundsstyrelsen har efter det ringa intresset beslutat
a� tills vidare inte arbeta vidare med a� erbjuda styrel-
seutbildningar. Vill någon förening själv jobba med
de�a så rekommenderas a� ta kontakt med t ex Vuxen-
skolan som förbundet har samarbetsavtal med. 

Desto roligare är det a� se hur väl mo�agna handböck-
erna har blivit av släktforskarrörelsen. Handboken i Sol-
datforskning, som är e� standarverk, har rönt stort
intresse även utanför vår krets. Den senaste handboken
om a� söka sina smedsrö�er kom ut för bara några må-
nader sedan. Den kommer säkert a� bli en bästsäljare
när vi kommer till Släktforskardagarna i Köping, temat
är ju ”Bergslagen och järnet”.

Planeringen pågår för två nya handböcker, men de
kommer först 2014. Men redan i år kommer e� särtryck
av den latinordlista för släktforskare som publicerades
i förra årets Årsbok. Förnämligt framtagen av Urban Si-
keborg. Och till hösten kommer en ny spännande bok i
ämnet släktforskning.

Förbundet får kritik för a� vi inte marknadsför Årsbo-
ken tillräckligt mycket. Det framförs bl.a. också kritik
mot a� man inte vet något om innehållet då det är dags
a� förbeställa boken.

Låt oss en gång för alla slå fast, a� det förmånliga priset
vid förhandsbeställning ges just för a� innehållet ännu
inte är klart när vi måste bestämma upplagan.  Vill man
veta innehållet före köp finns det alltid möjlighet a�
vänta till dess a� boken är tryckt och då köpa den till
ordinarie pris. 

Årsboken håller en hög kvalitet och från förbundssty-
relsen finns en önskan om a� släktforskarrörelsen ska
se värdet a� förbundet ger ut en Årsbok. Vid genom-
gång av medlemstidningarna är det endast e� fåtal tid-
ningar som nämner Årsboken. Varför är det så?

Jag tror det behövs både en samsyn och en diskussion
om Årsboken!

Med önskan om en trevlig sommar, vi ses snart i Kö-
ping!

Barbro Stålheim
Förbundsordförande
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Medlemsföreningarna

170 medlemsorganisationer var anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund vid årsskiftet 2011/2012. 

Tre föreningar hälsades välkomna till förbundet under
2012: 

● Herrljunga Släktforskare
● Nynäshamn Släktforskarförening
● Spanskamerikansk Släktforskning  

Ingen förening har begärt u�räde ur förbundet. 

75 893 medlemskap har vid senaste årsskiftet (2012/2013)
rapporterats in från alla föreningar. Vid förra årsskiftet
fanns det 75 943 medlemskap i föreningarna. För första
gången minskar antalet medlemskap, dock endast med
50 medlemskap.

96 (96) av de anslutna föreningarna har samma eller
ökar sina medlemsantal, medan 71 (71) föreningar har
tappat medlemmar. Siffrorna inom parantes avser före-
gående år. 

Medlemsutvecklingen i flera av förbundets föreningar
är oroande.

Händelser som påverkat ekonomin

Förbundets ekonomiska resultat visar för 2012 minus
med 365 000 vilket är långt ifrån det minusresultat om
1,2 mkr som hade budgeterats för 2012. För a� möta
nedgångar i förbundets inkomster har under de goda
åren pengar avsa�s i en resultatutjämningsfond. 

Bokhandeln har blivit väl etablerad som en välsorterad
webbokhandel för släktforskare, försäljningen av sorti-
mentet är god med större förskjutning mot det egen-
producerade materialet och CD/DVD skivor. 

Under 2012 har några nyproducerade produkter till-
kommit till bokhandeln.  Standardverket ”Soldatforska”
har tagits emot fantastiskt väl, liksom DVD-skivan Be-
gravda 2. Bokhandeln är som inkomstkälla och för med-
lemsservice förbundets viktigaste kanal. 

Kommissionsförsäljningen till föreningarna fungerar
bra, e� antal föreningar ser möjligheten a� samtidigt få
inkomster och a� kunna erbjuda sina medlemmar
fraktfria inköp. Vi ser gärna a� flera föreningar ser den
möjligheten. För y�erligare upplysningar, se förvalt-
ningsberä�elsen.

Så styrs Förbundet  

Riksstämman  
Det y�erst beslutande organet inom förbundet är den
ordinarie riksstämman som av hävd alltid hålls under
augusti månad. Stämman utser styrelse och styrelse-
ordförande för förbundet. Med två års mellanrum utser
den även revisorer och revisorsuppleanter. 
Andra frågor som förekommer är beslut om inkomna
motioner. Stämman 2012 i Gävle besöktes av 128 (146)
ombud representerande 74 (87) föreningar.  

Valberedningen
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, a� till kom-
mande riksstämma föreslå antalet ledamöter i
förbundsstyrelsen samt komma med förslag på styrel-

Verksamhetsberättelse 2012
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Vår egen tidning sedan 1982 - Släkthistoriskt Forum 
Villkoren för dig som släktforskar har föränd-
rats radikalt de senaste åren. Allt fler arkiv
öppnas, allt mer material digitaliseras och blir
tillgängligt via Internet. Nya datorprogram
underlättar. Men, det är bara nya möjligheter
som gör arbetet enklare. I grunden är kraven
på metoder 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 225 kr per
år! Släkthistoriskt Forum kommer med 52 full-
matade sidor fem gånger per år.

Enklast är att prenumerera direkt i Rötterbok-
handeln. Du kan också ringa vår prenumera-
tionstjänst mån-fre 9 -14 telefon 0771-15 20 30.



seledamöter och revisorer. Valberedningen består av
minst fem personer. 

Styrelsens möten 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestå� av 9 perso-
ner fram till riksstämman i augusti och därefter av 10
personer. I samband med riksstämman hålls e� konsti-
tuerande styrelsemöte där styrelsens arbetsordning fast-
ställs. Vid de�a möte utses även firmatecknare för
förbundet. 

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten samt
något telefonmöte. Löpande information sker via mejl
inom styrelsen.

Styrelsens arbetssä� 
Normalt innehåller varje styrelsemöte genomgång av
kvartalsbokslut (månadsbokslut delges styrelsen varje
månad), den ekonomiska prognosen för kommande pe-
rioder inkl. helår, genomgång av projekt, marknadsfö-
ringsinsatser i t ex bokhandeln, prenumerationer, avtal,
utbildningsfrågor, personalfrågor m.m. Styrelsen sam-
manträffar minst en gång per år med förbundets revi-
sorer.  Under och inom styrelsen har under 2012 arbetat

● Anbytarvärden har tillsammans med e� antal 
moderatorer ansvarat för Anbytarforum. Styrelsen 
vill fram föra e� stort tack till alla moderatorer för 
nedlagt arbete och engagemang. 

● Forumvärden Anna-Lena Andersson har varit 
moderator för Förbundsforum fram till stämman 
2012.

Arbetsfördelning mellan styrelse och kansli 
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning, tillsyn, or-
ganisation, strategier, intern kontroll, budget och poli-
cydokument. Vidare beslutar styrelsen om större
investeringar. Kansliet ansvarar för a� förbundets för-
valtning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Ersä�ningar 
Ersä�ningar och arvoden till styrelsen uppgick under
verksamhetsåret till 181 046 (231 288) tkr. Förbundet har
inga utfästelser om pension, tantiem eller avgångsve-
derlag.  

Beslutsprocess gällande ersä�ningar 
Styrelsens arvode och ersä�ningar beslutas varje år på
riksstämman. Förslag till styrelsens arvode och ersä�-
ningar utarbetas av valberedningen.  

Styrelsen 

Under verksamhetsåret från 1 januari 2012 fram till riks-
stämman 25 augusti 2012 har styrelsen bestå� av 8 le-
damöter samt ordförande. 

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta 2010 2012 

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

Vald Valbar
Anna Lövgren, Jokkmokk 
(avgick 2012) 2011 2013
Viktoria Jonasson, Brämhult 2010 2012
Jan Henrik Marinder, Ludvika 2011 2013
Annika Gylling, Karlshamn 2011 2013
Daniel Berglund, Västra Frölunda 2011 2012

Från och med riksstämman 25 augusti 2012 till 31 de-
cember 2012 består styrelsen av 9 ledamöter samt ord-
förande.  

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta 2012 2014 

Övriga ledamöter
Gunilla Didriksson, Lindesberg 2012 2014
Viktoria Jonasson, Brämhult 2012 2014
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 2011 2013 
Jan Henrik Marinder, Ludvika 2011 2013
Annika Gylling, Karlshamn 2011 2013
Daniel Berglund, Västra Frölunda 2012 2014
Carina Strömberg, Vilhelmina 
(fyllnadsval) 2012 2013
Bo Peter Persson, Linköping 2012 2014
Eri Larsson, Helsingborg 2012 2014

Under verksamhetsåret har Karl-Ingvar Ångström varit
vice ordförande samt representerat förbundet i alla
sammanhang där antingen folkbokföringen och/eller ar-
kivfrågor behandlats. 

Kanslichefen Bri�a Lepp har varit adjungerad till styrel-
sen samt varit protokollförare.

Revisorer

Fram till stämman i Gävle: Sture Bjelkåker, Linköping,
sammankallande, Olle Landin, Stockholm samt revi-
sorsuppleanterna Björn Carlsson, Stockholm och Thomas
Risbecker, Stockholm.

Från stämman i Gävle: Sture Bjelkåker, Linköping, sam-
mankallande, Olle Landin, Stockholm samt revisors-
uppleanten Björn Carlsson, Stockholm och Thomas
Risbecker, Stockholm.

Valberedning

Fram till Riksstämman 2012 har följande personer in-
gå� 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

Från Riksstämman 2012 ingår följande personer i val-
beredningen:

ANGELÄGET 1 ● 2013 7



● Anna-Karin Westerlund, Uppsala, 
ordförande och sammankallande

● Lars Sundell, Stockholm
● Björn Fredriksson, Boden
● Ulf Berggren, Stockholm
● Anna-Lena Andersson, Vargön
● Anna Lövgren, Vänersborg

Anställda

Förbundets anställda fördelas på 6,6 ord. tjänster. Där-
utöver har under 2012 en extra heltidstjänst arbetet bl.a.
som moderator för Gravstensinventeringen. Förbundet
har också samarbetat med flera arbetsmarknadsprojekt,
men de�a har inte inneburit några lönekostnader.

Förbundet har under 2012 haft följande anställda:

● Bri�a Lepp, kanslichef, heltid 
● Nina Wikström, webbutvecklare, heltid
● Anna-Lena Hultman, projektledare, heltid
● Jojje Lintrup, projektledare, heltid
● Therese Thorgersen, IT-stöd, heltid t.o.m. 31 aug. 

Föräldraledig därefter.
● Johanna Ekerstrand, bokhandelsansvarig, heltid 

t.o.m. 31 aug. Föräldraledig därefter.
● Eva Rosenius, bokhandelsansvarig, heltid från juli. 

Vikarie.
● Maria Bra�, IT-stöd, heltid från slutet av juli. 

Vikarie.
● Peter Pe�ersson, redaktör, halvtid
● Carl Szabad, extra projektanställd för Begravda 2. 

Heltid febr-juni.
● Leif Pe�ersson, moderator Gravstensinventeringen 

bl.a. Heltid från 1 maj.                                                                                                                                  
● Viktoria Jonasson, t.f. anbytarvärd hela året
● Jouline Ekerstrand, extra timtjänst januari-april
● Irene Olkerud, extra timtjänst mars

Förbundets utbud

Nä�idningen Rö�er 
är fortfarande den mest besökta webbplatsen i si� slag
i Sverige. 

Nä�idningen Rö�er hade 2012 närmare 220 000 unika
besökare. Dessa besökte Rö�er mer än 1 miljon gånger.
Antalet sidvisningar var 2 713 500, en stor ökning mot
föregående år. Det innebär a� man ti�ar mera på Röt-
ters utbud, vilket är mycket glädjande. Gravstensin-
venteringen och Porträ�fynd är de databaser som
besökarna är mest intresserade av.

Rö�ers vänner
Rö�ervännerna är drygt 8 000. De�a frivilliga bidrag är
mycket viktigt för Rö�ers utveckling och möjlighet a�
hålla sajten uppdaterad. Särskilt nu när utvecklingsar-
betet med Nya Rö�er och uppdateringar av de äldre da-
tabaserna pågår.

Wiki-Rö�er – släktforskarnas encyklopedi
Wiki-Rö�er är nä�idningen Rö�ers och Sveriges
Släktforskarförbunds egen wiki för släktforskare.  Saj-
ten har nu passerat mer än 1000 bidrag till ny�a för alla
släktforskare.

Släkthistoriskt Forum
har under 2010 kommit ut med fem nummer. Peter Pet-
tersson har varit redaktör. Nummer 5, 2012 skickades
till knappt 7 000 (7 200) prenumeranter.

Släktforskarnas årsbok 2012 – en jubileumsbok
Förbundets tjugofemte årsbok utkom under sommaren,
med en upplaga om 2 900 (2 905) distribuerade exem-
plar, varav alla föreningar och förfa�are har erhållit
boken utan kostnad. Redaktör var Håkan Skogsjö.    

Utgivning på eget förlag
Handbok nr 4 – Soldatforska av Lars Ericson Wolke
utkom lagom till Släktforskardagarna. Det gjorde också
version 2 av Begravda i Sverige med Carl Szabad som
projektledare. Gunilla Didrikssons fortsä�ningshäfte
var också klart lagom till Gävle. Så var också den upp-
daterade Ortnamnsskivan som har varit mycket efter-
frågad. Rotemannen på DVD var också en nyhet under
2012, en utgåva i samarbete med Stockholms stadsar-
kiv. En ny liten skriftseries första nummer utkom, Vild
och oregerlig – vad man kan hi�a om en person i arki-
ven av Urban Johansson. 

Bokhandeln
Bokhandeln har under 2012 fortsa� ha en bra utveck-
ling. Rö�erbokhandeln är numera etablerad som
släktforskarnas egen bokhandel. 

Databaser
Den mest besökta databasen har 2012 blivit Gravstens-
databasen som lanserades i november 2011. Vid års-
skiftet fanns mer än 75 000 gravstenar dokumenterade
med ca 150 000 personuppgifter.

Porträ�fynd är god tvåa, ca 125 000 bilder fanns i data-
basen vid årsskiftet.

Båda dessa databaser växer stadigt med många inlägg.
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Konsulatsarkiven
Nationalitetsmatriklarna, som man närmast kan kalla
fly�längder för dem som fly�at utomlands, lanserades
under 2011, men är ännu inte slutförd. Indexering av
längderna pågår.

Anbytarforum 
hade 17 165 registrerade konton vid årsskiftet 2011/2012.
Det tillkom under 2012 3 080 nya konton. Bor�agning av
ofullständiga konton, dubbla konton, avlidna etc. har
ske� under året. 1 april 2013 fanns det 21 235 registre-
rade konton och totalt 1 192 741 inlägg i Anbytarforum.

Facebook
Sveriges Släktforskarförbund och Rö�ers vänner finns
sedan 2010 på Facebook. Under 2012 uppdaterades si-
dorna med en ny tilltalande layout. Båda sidorna har
många s.k. följare.

Projektverksamheten

Gravstensinventeringen
Under 2012 har indexeringen av det gamla materialet
tagit fart. Flera arbetsmarknadsprojekt har varit invol-
verade i de�a utöver e� stort antal eldsjälar som vi
gärna vill ge en extra eloge.

Vi har få� en fantastik respons på Gravstensdatabasen.
Många lägger ned e� stort arbete med a� dokumentera
gravstenar, allt ifrån den egna släktens till hela kyrko-
gårdar.  Stort tack för ert arbete, utan er når vi inte målet
med vår dokumentation av e� viktigt kulturarv.

Under 2012 tog vi fram en broschyr om Gravstensin-
venteringen som vi försöker sprida runt om i landet.

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Sista etappen av ”Namn åt de döda” pågår sedan 2010
och beräknas vara klart i början av 2014. Koordinator
för projektet är Anna-Lena Hultman.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag 2012 hade temat ”Släktforsk-
ningen då, nu och i framtiden”. Material som affisch och
broschyr fanns a� ladda ned på Rö�er. Det finns e�
stort engagemang bland föreningarna a� lyfta fram
släktforskningen på en alldeles egen dag. Ännu har vi
inte nå� målet a� alla medlemsföreningar engagerar sig
i den här dagen, det hoppas vi komma i mål med.

Släktforskning för invandrare
Projektet med Jojje Lintrup som projektledare har fort-
sa� under 2012. En ny förening för släktforskare med
rö�er i Sydamerika har bildats under året. 

Släktforskardagarna 2012
Det beslutades under 2011 a� förbundet skulle arran-
gera Släktforskardagarna 2012 på Högskolan i Gävle
tillsammans med DIS Mi�. 

De�a var inte en planerad aktivitet för förbundet, men
blev en förutsä�ning för a� inte bryta den goda trenden
med Släktforskardagarna. Arbetet med hemsidan, kon-
taktytor, projektmöten, ekonomi etc. har tagit mycket tid
och har i viss mån påverkat andra aktiviteter under 2012. 

Den lokala gruppen i Gävle under Claes Embäcks led-
ning gjorde storartade arbetsinsatser. Arrangemanget
avlöpte bra och vi upplevde a� de flesta besökarna och
utställarna uppska�ade arrangemanget. 

Stort tack till DIS Mi�, det var e� nöje a� samarbeta
med er!

Övrigt
Konferenser i Gävle Under släktforskardagarna i Gävle
genomfördes fredagen den 24 augusti en ordförande-
konferens. 

Redaktör- och studieledarkonferenser genomfördes
samma dag som ordförandekonferensen.   Ledare för
studieledarkonferensen var Gunilla Didriksson och
Anna-Lena Hultman och för redaktörkonferensen Anna
Lövgren och Anna-Lena Andersson.

Styrelseutbildning
I oktober genomfördes en styrelseutbildning/inspira-
tionshelg för inbjudna norrlandsföreningar i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.  Tyvärr blev inte
uppslutningen så som vi hade önskat, men vi beslutade
ändå a� genomföra den planerade utbildning. Det blev
en innehållsrik och lyckad utbildningshelg.

Utbildning för studieledare
Förbundet har genomfört två grundutbildningar för bli-
vande eller redan verksamma studieledare i släktforsk-
ning. Ledare har varit Gunilla Didriksson och
Anna-Lena Hultman.

Grundkurs i februari i Hässleholm
Grundkurs i november i Vänersborg
Forts. kurs i april i Falköping

Folkbokföringen
Förbundets vice ordförande Karl-Ingvar Ångström har
under året haft flera kontakter med bl.a. ska�everket
och riksarkivet om hur folkbokföringen bevaras för
framtiden. 

Samarbetsavtal med Vuxenskolan
E� samverkansavtal har avtalats med Studieförbundet
Vuxenskolan. De�a kan alla föreningar som så önskar
hänvisa till vid kontakter med Vuxenskolan.

Framtidsgruppen
Denna grupp har återupptagit sina diskussionsmöten
under året. Se mera på sidan 28 i de�a nummer av An-
geläget.

Representation

Förbundet har varit representerat i:

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

Svensk-amerikanska rådet. Den 12-16 september arrange-
rades en konferens i Karlstad. Förbundet ansvarade för
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e� föredrag om släktforskning för de amerikanska del-
tagarna. Den sista konferensdagen hade det svenska
rådet e� sammanträde tillsammans med The Swedish
Council of America. Konferensen avslutades med en
trevlig festkväll med mycket fin underhållning.

Kontakt- och informationsverksamhet

Barbro Stålheim
Släktforskardagarna i Gävle – flera projektmöten i Gävle
Studieförbundet Vuxenskolan
FMV Släktforskarförening
Hallands Släktforskarförenings 30 års-jubileum
Skånes Genealogiska förbunds 75-års jubileum
Katrineholm, Flen och Vingåkers Släktforskarförening
Be�na Hembygdsförening
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Svensk-amerikanska rådet
Genealogiskt seminarium på Riddarhuset
Bokmässan i Göteborg

Karl-Ingvar Ångström
Regional konferens i Ramsele med e� antal föreningar
i Norrland
Turné i Dalarna under en vecka för möte tre olika med-
lemsföreningar
Arkivens dag: Mässa på landsarkivet i Härnösand
DIS Mi�s jubileum i Sundsvall
Ådalens Släktforskarförening
Demografiska databasen i Umeå
Midälva Genealogiska Förening
Medelpads Hembygdsförbund
Västernorrlands Hembygdsråd
Bokmässan i Göteborg

Gunilla Didriksson
Föredrag på biblioteket i Askersund
Föredrag hos DIS-Öst
Bergslagssamverkan
Masugnen i Lindesberg - demonstration av 
Gravstensinventeringen
Projektmöte i Gävle
Bokmässan i Göteborg

Eri Larsson
Skånes Genealogiska förbunds 75-årsjubileum
Bokmässan i Göteborg

Anna-Lena Andersson
Skövdes Släktforskarförenings 30-års jubileum

Carina Strömberg
Bokmässan i Göteborg

Bo Peter Persson
Bokmässan i Göteborg

Viktoria Jonasson
Ansvarat för Anbytarforum
DIS Väst 25-års jubileum
Grensetreff 2013 – projektmöte
Bokmässan i Göteborg

Jan Henrik Marinder
Konferens om Gravstenar arr av Värmlands HBF

Sveriges Kyrkogårds- och krematorieförbunds årskon-
ferens i Karlskrona
Möte med Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation
Bokmässan i Göteborg

Annika Gylling
Blekinge Släktforskarförening
Listerby och Förkärla Hembygdsförening
Föredrag i Karlshamn
Nässelfrossan i Olofström
Möte med Kyrkogårdsförvaltningen i Ronneby
Kulturna� i Karlshamn
Arkivens dag
Möte på Marinmuseet i Karlskrona
Bokmässan i Göteborg

Förbundet har under året haft en eller flera kontakter
med bl.a. följande myndigheter, institutioner och före-
tag: Riksarkivet, Digisam, Ska�everket, Lantmäteriet,
Sveriges Hembygdsförbund, Svensk Amerikanska
rådet, Arkiv Digital, Ancestry, MyHeritage, Family Se-
arch samt medverkat i radio, TV4 och olika tidningar, t
ex Aftonbladet, Råd & Rön, Gefle Dagblad.

Slutord

Jag vill framföra e� stort och varmt tack till förbunds-
styrelsen och revisorer för go� samarbete inom styrel-
sen och ert stora engagemang för släktforskarrörelsen
och dess utveckling.

Förbundsstyrelsen vill särskilt tacka förbundets medar-
betare för ert värdefulla arbete för Sveriges Släktfors-
karförbund. Inte minst för det goda bemötande som
alltid kommer dem till del som kontaktar förbundet i
olika frågor.

Förbundsstyrelsen vill också tacka för alla mycket goda
kontakter med förbundets medlemsföreningar. Det är
e� nöje a� samarbeta med Er. En stark släktforskarrö-
relse är en förutsä�ning för a� kunna ta itu med de vik-
tiga framtidsfrågorna. 

Barbro Stålheim, Förbundsordförande
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Förvaltningsberättelse
Intäkter 

Förbundets ekonomiska ställning är fortsa� god. Årets
totala intäkter överstiger �olåret med ca 554 tkr. Den
huvudsakliga förklaringen till de�a är a� förbundet var
medarrangör till SFD 2012 vilket inbringade en intäkt
om 1 035 tkr.  Projektet har redovisats i förbundets bok-
föring och översko�et om 42 tkr har delats med medar-
rangören DIS Mi�.   

Rö�ers Vänner uppvisar en fortsa� ökning mot såväl fö-
regående år som budget, prenumerationsintäkterna
från Släkthistoriskt Forum och Årsboken visar på en fort-
sa� minskning mot föregående år samt budget.  

Försäljningen i bokhandeln har minskat mot föregående
år med 1 169 tkr. De�a trots a� flera nya produkter som
Begravda 2, Rotemanen samt Soldatforska m.fl., sålt väl-
digt bra. 

I 2011 års resultat ingick en stor försäljning av Dödski-
van uppgående till  3 505 stycken, under 2012 såldes
1 200 st färre av denna skiva. Trots lägre siffror jämfört
med 2011 har bohandeln överträffat sin budget med
1 286 tkr.  

Organisationsavgiften, 12 kr per föreningsmedlem, änd-
ras i takt med medlemsföreningarnas medlemsutveck-
ling. Vid årets slut var antalet föreningsmedlemmar
75   893 (75 943). 

Intäkter fördelat per intäktsslag återfinns i not 1, sidan
6. Av intäkterna svarar bokhandeln för 44 % (föregå-
ende år 57%). Organisationsavgiften svarar för 8 % (8%). 

Kostnader 

Bokhandelns direkta kostnader  ligger i paritet med fö-
regående år. Externa kostnader för Rö�er har under året
uppgå� till 0 kr (297 tkr) då utveckling sker i egen regi. 

I direkta kostnader ingår 267 tkr hänförligt till SFD2012. 
Övriga externa kostnader har ökat med ca 607 tkr ök-
ning kan i sin helhet  förklaras av projekt SFD2012. 

Personalkostnaderna har ökat med 1 241 tkr jämfört
med 2011. De�a kan förklaras av en generell kompe-
tensförstäkning av kansliorganisationen samt av fler
årsanställda med 2,11 personer. 

Det ökande antalet årsanställda kan förklaras av a� per-
sonal varit  barnlediga under året,  vilket inneburit
dubbla lönekostnader under någon månad. 

Vidare har två  projektanställda varit inne under ett
halvår vardera.  

Förfa�ararvoden där personer som inte haft F-ska� re-
dovisats som vanlig lön och utgör ca 200 tkr. Från ovan-
stående kostnad skall ersä�ning från Arbetsförmed-
lingen exkluderas om 439 tkr. Denna ersä�ning redovi-
sas som övrig intäkt. 

Budgetjämförelser, tkr

Bokslut Budget Avvikelse

Omsä�ning 11 463 8 675 2 788
Handelsvaror och 
andra direkta 
kostnader -2 879 -2 940 61
Övriga externa 
kostnader -4 061 -3 368 -693
Personalkostnader -4 960 -3 530 -1 430
Avskrivningar -50 -36 -14
Finansne�o 122 40 82
Rörelseresultat -365 -1 159 794

Personal

Antalet anställda i medeltal har varit 8,11 (föregående år 6).
Antalet anställda per 31 december 2012 var 10 varav 2
var föräldralediga. (7). Under 2012 har extra personal
varit anställd för a� förbä�ra distributionen av böcker
till bokhandelns kunder.

Investeringar

Under året har inköp av datorer och kontorsmöbler
ske� för sammanlagt 79 tkr (63 tkr). Avskrivningar har
ske� enligt plan med 50 tkr (44 tkr).

Resultat och finansiell ställning

Förbundets uppvisar e� negativt resultat uppgående till
365 tkr (487 tkr).  Eget kapital uppgick vid årets slut till
6 987 tkr motsvarande 73 % av tillgångarna (föregående
år 7 352 tkr, 77 %). Kortfristiga placeringar redovisas en-
ligt lägsta värdets princip. Dvs det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och verkliga värdet.Marknadsvärdet per
den 31 december 2012 uppgick till 6 212 tkr vilket mot-
svarar e� orealiserat översko� om 621 tkr.

Förslag till vinstdisposition

Förbundets resultat har under de senaste 10 åren upp-
visat stora svängningar beroende på storleken på både
intäkter och kostnader. För a� utjämna resultat över
åren och möta eventuella framtida förluster föreslås
u�ag från resultatutjämningsfonden, och för långsiktig
kapitaluppbyggnad fortsa� uppräkning om 5 %.

Årets ansamlade undersko� föreslås disponeras så-
lunda

a� minus 480 387,67 kr förs till resultatutjämnings-
fonden och

a� 115 450, 73 kr balanseras i ny räkning

Förbundets resultat och ställning per 2012-12-31 redo-
visas i efterföljande resultat och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.



Not 2012 2011
Rörelsens intäkter

Omsä�ning 1 11 462 812 10 908 797

Rörelsens kostnader

Handelsvaror och andra direkta kostnader 2 -2 878 315 -4 285 251
Övriga externa kostnader 3 -4 061 175 -3 454 397
Personalkostnader 4 -4 960 040 -3 719 564
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -50 141 -44 373

-11 949 671 -11 503 585

Rörelseresultat -486 859 -594 788

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande finansiella intäkter 123 030 110 171
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader -1 108 -2 419

121 922 107 752

Årets resultat -364 937 -487 036

BALANSRÄKNING 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 98 904 70 188
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 110 548 110 548

Summa anläggningstillgångar 209 452 180 736

Omsä�ningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 1 054 950 1 269 198

1 054 950 1 269 198

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar 6 5 591 112 6 010 901
Kundfordringar 381 909 228 727
Övriga fordringar 130 429 21 104
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 412 364 337 290

6 515 814 6 598 022

Kassa och bank 1 752 597 1 494 164

Summa omsä�ningstillgångar 9 323 361 9 361 384

SUMMA TILLGÅNGAR 9 532 813 9 542 120

Resultaträkning

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital

Kapital 2 309 015 2 199 062
Resultatutjämningsfond 5 043 011 5 640 000
Årets resultat -364 937 -487 036

Summa eget kapital 6 987 089 7 352 026

Kortfristiga skulder
Försko� från kunder 39 190 24 492
Leverantörsskulder 667 279 441 781
Ska�eskulder, särskild löneska� 29 185 15 808
Övriga kortfristiga skulder 76 130 59 784
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 733 940 1 648 229

Summa kortfristiga skulder 2 545 724 2 190 094

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 532 813 9 542 120

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Förvaltade medel GU-fonden 9 121 181 119 101

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt u�alanden och allmänna råd
från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redo-
visningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från u�alande från FAR. När så är fallet anges de�a i sär-
skild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsä�ningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.

Fordringar

Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och ne�oförsäljningsvärdet. Ne�oförsäljningsvärdet
har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.



TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Omsä�ning                                                                                 2012                    2011

Prenumerationsintäkter 1 358 787 1 433 994
Rö�ers Vänner 822 265 802 721
Årsbok 624 282 570 151
Annonsintäkter 196 870 113 899
Bokhandel 5 086 070 6 255 144
Organisationsavgifter 910 440 905 512
Bidrag och gåvor 250 000 0
Hyresintäkter 578 626 434 561
Övriga intäkter 600 807 392 815
SFD2012 1 034 665 0

11 462 812 10 908 797

Not 2 Handelsvaror och andra direkta  kostnader                         2012 2011

Kostnader tidskrifter 419 736 458 142
Kostnader årsbok 293 836 341 485
Kostnader bokhandel 1 858 789 2 113 027
Kostnader Webbsidan Rö�er 0 297 608
Direkta kostnader projekt 39 274 0
SFD2012 266 680 15 290

2 878 315 3 225 552

Not 3 Övriga externa kostnader                                                         2012 2011

Lokalhyra 1 008 720 941 071
Drift, städning, underhåll lokal 67 611 126 170
Förbrukningsmaterial, trycksaker 110 247 152 521
Leasade inventarier, förbrukningsinventarier 63 965 63 850
Programvaror 67 262 68 229
Frakter och transporter 2 069 2 983
Resor och logi 165 855 175 740
Marknadsföring och andra försäljningskostnader 208 417 343 592
Telefon, fax, internet 50 930 81 479
Porto 151 788 101 972
Försäkringar 167 723 140 929
Kundförluster 34 599 0
Släktforskardagar, årsmöte, kurser och arrangemang 303 483 407 445
Licenser, support, IT, redovisning 72 177 31 716
Prenumerationstjänst 618 931 418 063
Bankkostnader 106 942 97 749
Föreningsbidrag, jubileumsbidrag 34 974 103 332
Diverse, övrigt 141 355 197 557
SFD2012 684 127 0

4 061 175 3 454 397
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Not 4 Personalkostnader                                                                     2012 2011

Löner och ersä�ningar 3 383 701 2 598 750
Traktamenten och kostnadsersä�ningar 154 097 172 237
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 329 440 875 284
Övriga personalkostnader 29 895 73 293
SFD2012 62 907 0

4 960 040 3 719 564
I summan löner och ersä�ningar ingår arvode till 
styrelse med 181 046 kr, samt arvode till förfa�are 
som inte innehar F-ska�sedel med ca 190 902 kr

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 858 983 796 353
Inköp 78 856 62 630
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde 937 839 858 983

Ingående ackumulerade avskrivningar -788 795 -744 422
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar -50 140 -44 373
Utgående ackumulerade avskrivningar -838 935 -788 795

Planenligt restvärde 98 904 70 188

Avskrivningar enligt plan beräknas på en ny�jandegrad 
av 3 år för datautrustning respektive 5 år för övriga 
inventarier.

Not 6 Kortfristiga placeringar 2012-12-31 2011-12-31

Anskaffningsvärde 5 591 112 6 049 050
Marknadsvärde 6 212 192 6 143 963
Bokförtvärde LVP

5 591 112 6 010 901

Not 7 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyror 245 786 244 828
Förutbetald försäkring 95 754 78 242
Upplupen ersä�ning AMV 25 065 0
Övr förutbet kost/upplupna intäkter 45 759 14 220

412 364 337 290

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda prenumerationer 977 400 852 795
Förutbetalda årsböcker 3 395 5 463
Förutbetalda intäkter/bidrag 0 250 000
Upplupna sociala avgifter 76 935 68 082
Upplupen löneska� 58 366 28 989
Upplupna semesterlöner 125 514 105 758
Förutbetalda hyresintäkter 140 911 140 444
Upplupen royalty 179 641 146 698
Övriga upplupna kostnader 171 778 50 000

1 733 940 1 648 229



Not 9 Genealogisk Ungdomsfond, separat resultat- och balansräkning enligt nedan

RESULTATRÄKNING, Genealogisk Ungdomsfond                    2012                      2011

Finansiella intäkter
Ränta 2 080 2 584
Övriga kostnader -393
ÅRETS RESULTAT 1 687 2 584

BALANSRÄKNING, Genealogisk Ungdomsfond 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR
Omsä�ningstillgångar
Upplupen ränta 0 393
Bankmedel 121 181 119 101
SUMMA TILLGÅNGAR 121 181 119 494

EGET KAPITAL, Genealogisk Ungdomsfond
Fondkapital 92 192 91 675
Kapital tillgängligt för utdelning *) 27 302 25 235
Årets resultat 1 687 2 584
SUMMA EGET KAPITAL 121 181 119 494

Specifikation  Eget kapital                              Fondkapital Tillgängligt Årets
för utdelning resultat

Ingående balans 91 675 25 235 2 584
Disposition enligt årsmötets beslut 517 2 067 -2 584
Årets resultat 1 687
Utgående balans 92 192 27 302 1 687

*) Enligt Genealogisk Ungdomsfonds stadgar skall årets resultat disponeras sålunda a� 80 % görs tillgängligt för
utdelning, a� 10 % läggs till kapitalet och a� 10 % skall tillfalla Sveriges Släktforskarförbund. Sveriges Släktfor-
skarförbund har avstå� från ersä�ning. Efter disposition av årets resultat är kapitalet tillgängligt för utdelning:

Ingående balans 25 235
80 % av årets vinst 1 350
Summa 26 585

Solna  2013-04-19
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Revisionsberättelse
Till Årsstämman i Sveriges Släktforskarförbund

Vi har granskat redovisningen, bokföringen samt styrelsens förvaltning och tagit del av verksamhetsberä�elsen
för Sveriges Släktforskarförbund för verksamhetsåret 2012. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är a� u�ala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.

Räkenskaperna är förda i god ordning. Årsredovisningen ger en rä�visande bild av förbundets resultat och ställ-
ning. Styrelsens ledamöter har enligt vår mening inte handlat i strid med förbundets stadgar.

Vi tillstyrker a� stämman fastställer resultat- och balansräkning, disponerar årets resultat enligt förslaget i för-
valtningsberä�elsen, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Köping den 19 april 2013



Förslag till verksamhetsplan 2014
Namn åt de döda

Fram till augusti 2014 går vi i väntans tider på a� en ny
version av Namn åt de döda (NÅDD) kommer a� vara
klar. E� fantastiskt projekt som har engagerat hela
släktforskarrörelsen. Det kommer vi a� uppmärk-
samma på något sä� när vi träffas till Släktforskarda-
garna 2014 i Karlstad.

Alla församlingars döda mellan 1901-2013 kommer a�
vara med på skivan. Det saknas inte så mycket material,
se om de�a på annan plats här i Angeläget. Sannolikt
kommer dock en del datum för civilståndsändringar
och flicknamn a� saknas för åren 1901-1947. Vi har am-
bitionen a� komple�era med de uppgifterna även efter
a� skivan har kommit ut. Hur de uppgifterna sedan ska
publiceras blir en fråga för framtiden.

Databaser

Vi tror och hoppas a� publiceringen av nya Rö�er hös-
ten 2013 och de ”nya” uppdaterade databaserna med
tilltalande gränssni� ska intressera släktforskarna a�
bidra med nya uppgifter och göra Rö�er ännu mera in-
tressant a� återkomma till. Några av databaserna, t ex
Tillfällighetsfynd, Samefynd och Emigrantforum har
inte så mycket besökare som de förtjänar, det hoppas vi
det blir en ändring på. Tillfällighetsfynd kan ju ge lös-
ningen på e� svårt släktforskarproblem!

Gravstensinventeringen och Porträ�fynd är enastående
databaser som det är viktigt a� sprida ännu mera in-
formation om. Det avser förbundsstyrelsen a� göra på
flera olika sä� under 2014, bl.a. genom a� försöka få till
artiklar i olika tidningar.

Indexeringen av Nationalitetsmatriklarna kommer a�
fortsä�a in på 2014. Ännu återstår en hel del a� index-
era vilket vi hoppas ska lossna när det mesta av NÅDD
kommer a� vara färdigt vid årsskiftet 2013/2014. 

Projektet Svenska antavlor som aviserades i verksam-
hetplanen 2013 fly�as till 2014. Arbetet med nya Rö�er
har tagit alla resurser. 

Vi har under 2013 gjort några projektanalyser och i
något fall en projektplan för nya framtida projekt. Am-
bitionen har varit, se verksamhetsförslag för 2013, a�
påbörja e� av dessa 2013. Det kvarstår, men kan ev. för-
skjutas till 2014.

Nya Rö�er

På nya Rö�er kommer medlemsföreningarna och vär-
det av a� vara med i en förening a� lyftas fram på e�
ny� sä�. Varje förening kommer a� få sin egen sida
under Rö�er där man själv kommer a� få ansvara för
a� uppgifterna stämmer, bl.a. för kontaktuppgifter och
en presentation av föreningen samt e� eget kalenda-
rium för sina aktiviteter. Veckans aktiviter kommer a�

”rulla” på Rö�ers första sida. En del föreningar kom-
mer a� behöva en introduktion i hur man sköter sin sida
och det kommer vi a� under 2014 hjälpa till med.

De�a är en del i det viktiga arbetet med a� lyfta fram
föreningarnas arbete så a� nya släktforskare ska se nyt-
tan av a� vara med i en förening. Tillsammans måste vi
driva det arbetet. 

Sockenfrågan och Folkbokföringen i framtiden

Två viktiga områden där förbundsstyrelsen har fortsa�,
envist fokus. Nu ska de nya distriken namnges och där
vill vi vara med och påverka. De nya distriken ska gälla
från 2016 så det finns ännu lite tid a� försöka påverka.
Se mera om de�a på annan plats här i Angeläget.

Folkbokföringen i framtiden har vi stö� och blö� snart
i alla instanser. På vägen har vi få� ta del av all den by-
råkrati som omger den här frågan. Vi stretar vidare med
frågan och nöjer oss inte alltid med de svar vi får.

Utbildning

Förbundet kommer a� erbjuda föreningar som helt sak-
nar en egen hemsida a� få en utbildning i hur en sådan
sida skapas och hur den underhålls. Vi fyller sedan på
med föreningar som känner sig osäkra eller behöver ut-
bilda en ny webbredaktör. Utbildningen sker i samar-
bete med Vuxenskolan.

Studieledarkurser

Vi planerar fortsa�a kurser runt om i landet där det
finns behov av nya studieledare och a� ge redan verk-
samma en uppdatering i sina kunskaper. Föreningar
som har e� utbildningsprogram för både nya och redan
etablerade släktforskare är de föreningar som vi ser
växer. Nybörjarkurser är en förenings viktigaste rekry-
teringsbas för a� få nya medlemmar. 

Wiki-Rö�er

Denna fantastiska källa till information behöver bli
mera känd hos föreningsmedlemmarna och alla andra
som besöker Rö�er. Det behövs sannolikt mera infor-
mation om hur man kan bidra med uppgifter. Under
2014 ska vi på olika sä� arbeta med a� sprida kunskap
om Wiki-Rö�er.

Rö�ers vänner

Rö�ervännerna är viktiga för förbundet. De�a frivilliga
bidrag om 100 kr är en viktig del i driften och utveck-
lingen av Rö�er. Rö�ervännerna har en särskild in-
loggning på Rö�er till bonusmaterial som kommer a�
fyllas på allt eftersom.

Bokhandeln och förlagsverksamheten

Under 2014 kommer två nya handböcker. En planeras
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Bokslut Prognos Budget 
Resultaträkning 2012 2013 2014

Rörelsens intäkter
Prenumerationsintäkter ShF 1 359 1 575 1 575
Rö�ers Vänner 822 900 900
Årsboken 624 645 645
Annonsintäkter 197 200 200
Bokhandel 5 086 4 400 8 860
Organisationsavgifter 910 910 910
Birdarg och gåvor 250 234 192
Hyresintäkter 579 480 480
Övriga intäkter 601 200 200
SFD 2012 1 035 0 0
Summa intäkter 11 463 9 544 13 962

Rörelsens kostnader
Dir kostnader och handelsvaror -2 879 -3 655 -5 182
Övriga externa kostnader -4 061 -2 954 -3 004
Personalkostnader -4 960 -4 454 -4 437
Avskrivningar -50 -36 -36
Summa rörelsens kostnader -11 950 -11 099 -12 659

Finansne�o 122 285 40

Årets resultat -365 -1 270 1 343

Nyckeltal
Medelantalet anställda 8,11 7 7
Antalet föreningsmedlemmar i 1000-tal 75,9 75,9 75,9
Prenumeranter Släkthistoriskt forum 7000 7500 7500
Prenumeranter årsbok 3100 3000 3000
Rö�ers Vänner, antal 8220 9000 9000

Förslag till budget 2014

under första kvartalet och en annan lagom till Släktfor-
skardagarna 2014.

Bokhandeln är numera etablerad som släktforskarnas
egen bokhandel vilket är mycket glädjande. Vi ser fort-
farande en potential i a� flera föreningar kan utny�ja
möjligheten till kommissionsinköp och ge sina med-
lemmar fraktfria inköp av skivor och böcker.

Släktforskningens dag 2014

Tredje lördagen i mars är alltid släktforskningens egen
dag, så blir det naturligtvis också 2014. Vår förhoppning
är a� hela rörelsen ska anamma en utåtriktad aktivitet
den dagen.

Bokmässan 2014

Om Bokmässan 2013 faller väl ut planerar vi a� ev. delta
också 2014. Vi kommer också a� ti�a på om förbundet
ska delta i någon av de Seniormässor som arrangeras
runt om i landet.

Släktforskning för invandrare

Projektet fortsä�er under 2014, dock i någon mindre
form än tidigare.



Noter och kommentarer Bokslut Prognos Budget 
2012 2013 2014

Not 1 Direkta kostander och handelsvaror

Kostnader Släkthistoriskt forum 419 500 500
Kostnader årsbok 294 360 360
Kostnader bokhandel 1 859 1 835 3 082
Kostnader Rö�er 0 400 600
Kostnad prenumerationstjänst 0 520 600
Kostnader övriga projekt 39 40 40
SFD2012 267 0 0

2 878 3 655 5 182

Not 2 Övriga externa kostnader

Lokalhyra 1 009 950 1 000
Drift, städning, underhåll lokal 68 140 140
Förbrukningsmaterial, trycksaker 110 160 160
Leasade inventarier, förbrukningsinv. 64 44 44
Programvaror 67 40 40
Frakter och transporter 2 0 0
Resor och logi 166 100 100
Marknadsföring, försäljningskostnader 209 240 300
Telefon, fax, internet 51 100 100
Porto 152 140 140
Försäkringar 168 148 167
Kundförluster 35 0 12
Släktforskardagar, årsmöte, kurser och arrangemang 303 430 411
Licenser, support, IT 72 104 104
Prenumerationstjänst 619 0 0
Bankkostnader 106 120 120
Föreningsbidrag, jubileumsbidrag 35 100 100
Diverse, övrigt 141 138 66
SFD2012 684 0 0

4 061 2 954 3 004
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Årets motioner
MOTION NR 1

Om folkbokföring av personer med ej känd adress

❏ ❏ ❏ Det har kommit till vår kännedom a� mycket
långa dröjsmål föreligger på Ska�everket med under-
sökning av adress för person som ej anmäler ny bostad.

I samband med lägenhetsnumreringen för e� par år
sedan, måste en del - särskilt i höghus - bokförda per-
soner inte ha kunnat placeras i viss lägenhet och det har
inte offentliggjorts om/hur de�a problem har lösts.

Om det kommer fram idag, a� en viss person fly�at
utan anmälan är proceduren så lång och invecklad a�
det är önskvärt, särskilt för framtida forskning, om
något kan göras för a� få ändring till stånd.

Förr överfördes denne till utan känt hemvist och efter
två år till obefintlighetsregistret. När det kommer fram
a� person fly�at utan a� anmäla det till ska�everket tas
muntlig anmälan inte emot utan skriftlig anmälan krä-
ves. Denna bara diarieföres och lägges sedan i turord-
ning. 

Ska�everket har mängder av sådana skrivelser som
väntar på handläggning och det dröjer därför länge,
kanske år, innan utredning alls påbörjas. Här måste
dock nämnas a� diarieföringen ger personen en särskild
notering, vilken når t ex Försäkringskassan och andra
myndigheter, under utredningstiden, men också a� den
frånvarande står kvar på den felaktiga adressen hela
tiden. 

Personen borde kunna överföras till ”utan känt hem-
vist” på e� tidigare stadium.

Förvisso har Ska�everket a� följa lagstiftningen och
rä�ssäkerheten samt räkna med a� en del anmälningar
kan vara oriktiga och därför bli tidsödande, men vi
menar a� de�a förhållande bör bli känt och yrkar där-
för a� stämman uppdrager åt styrelsen:

a� ta kontakt med vederbörande myndigheter 
och verka för a� handläggningstiden ned-
bringas

a� medverka till a� dagspressen uppmärksamma 
problemet

a� återrapportera resultatet till årsstämman 2014

För Sotenäs Personhistoriska förening
Nils Marelius, sekreterare

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ I propositionen Folkbokföringen i framtiden
(2012/13:120) – alltså densamma som behandlar sock-
enfrågan – tas under ”Rä� folkbokföringsort” upp flera

av de spörsmål som motionen handlar om. Enligt för-
bundsstyrelsens mening är det därför inte lämpligt a�
nu ta upp frågan med ska�everket. Vi bör avvakta och
se vilket resultat som de föreslagna ändringarna kom-
mer a� ge. 

Styrelsen föreslår stämman 

a� motionen därmed är besvarad.

MOTION 2

Register över tillgängliga hjälpmedel

❏ ❏ ❏ Något som hi�ills saknats är en lista över vilka
cd-skivor och andra hjälpmedel (register på nätet till ex-
empel) som finns för olika delar av Sverige.

Det är mycket svårt för en enskild forskare a� hålla reda
på alla cd-utgåvor och liknande som finns ute i landet,
speciellt för trakter där man inte är van vid a� forska.
A� söka efter vilka föreningar det finns i e� område och
ti�a på deras eventuella hemsidor skulle räcka ibland,
men långt ifrån alltid, eftersom det även handlar om en-
skilda personer som ger ut skivor, som bara de som är
hemtama i trakten känner till.

Det blir också e� omständligt arbete för den som behö-
ver söka i flera områden, för egen eller andras räkning.
Dessutom är det onödigt a� åtskilliga enskilda perso-
ner själva ska behöva lägga tid på a� göra samma sak.
Naturligare vore a� en enda aktör, förbundet, gör arbe-
tet och upprä�ar en lista för hela Sverige, som övriga
kan ti�a i.

Verktyget Register-sök i Rö�er är lite av samma sak,
men det är föråldrat och handlar enbart om register för
enskilda socknar. 

Vad som nu behövs är en lista på vilka digitala register
som finns. Åtminstone en lista över vilka hjälpmedel
som medlemsföreningarna tillhandahåller ser vi som en
självklarhet a� förbundet ska stå för, det består ju av
sina medlemsföreningar.

Vi yrkar:  

a� Släktforskarförbundet från och med årsskiftet 
2013/2014 upprä�håller en lista över vilka 
cd-skivor och andra hjälpmedel (såsom register 
på nätet) som finns för olika delar av Sverige, 
med minimikravet a� den ska innehålla de 
hjälpmedel som tillhandahålls av medlemsfö-
reningar.

StorStockholms Genealogiska Förening
Blekinge släktforskarörening
Svenska Genealogiska Samfundet
Trollhä�ebygdens Släktforskare



Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Styrelsen håller med motionärerna om a� det är
en bra idé med e� register över cd-skivor och andra
hjälpmedel. Svårigheten i a� hålla e� sådant register lig-
ger främst i a� hålla det uppdaterat, vilket framgår när
man använder Register-Sök. Innehållet är, precis som
motionärerna påpekar, en aning föråldrat.

En förutsä�ning för a� e� register ska kunna hållas
uppdaterat är a� medlemsföreningarna och enskilda
medlemmar självmant bidrar med information om så-
dana register och skivor som man ger ut själva eller i
övrigt känner till.

Styrelsen noterar a� DIS har e� register på cirka 400 ski-
vor som givits ut under en följd av år. Eftersom det ver-
kar onödigt a� försöka göra om samma jobb, kommer
styrelsen a� söka samarbete med DIS. Befintliga data i
Register-Sök och innehållet i DIS register är i alla fall
något a� utgå från.

Styrelsen anser a� själva arbetet med a� utforma
webformulär för a� söka i e� ny� allomfa�ande regis-
ter och a� möjliggöra inmatning av nya register och ski-
vor, bör samordnas med arbetet med nya Rö�er. Vi vill
därför inte sä�a en hård tidsgräns vid årsskiftet
2013/2014, även om det i och för sig kunde vara möjligt
a� bli klar tills dess. Istället vill vi till stämman 2014 re-
dovisa vad som gjorts för a� upprä�a e� register, både
från styrelsens sida och från föreningarnas sida.

Styrelsen föreslår stämman 

a� motionen därmed anses besvarad.

MOTION 3

Om förbundsstämmans tidpunkt

❏ ❏ ❏ Årets förbundsstämma har förbundsstyrelsen
överraskande valt a� lägga på en fredag, istället för på
lördagen under Släktforskardagarna. 

Men det är helt orimligt a� lägga en förbundsstämma
på en vardag dagtid för denna typ av organisation. Än
i dag är kontorstid det som gäller för den stora majori-
teten förvärvsarbetande, och det är inte acceptabelt a�
denna grupp ska behöva ta ledigt för a� delta i stäm-
man, om de ens har möjlighet a� göra det.

De�a är i högsta grad en demokratifråga. Stämman i en
riksorganisation av ideella föreningar måste hållas vid
en tidpunkt som passar så många som möjligt, med
andra ord mi� på dagen under en helg. Förbundsstäm-
man kan inte bara vara en angelägenhet för pensionärer!

Inte minst skulle fortsa�a fredagsstämmor innebära
ökade svårigheter a� nå nya grupper. Det skulle till ex-
empel inte vara lä� a� få dit en eventuell förening för
unga forskare. För a� inte tala om arbetsplatsföreningar
utöver de som redan är medlemmar.

Även för dem som har möjlighet a� delta en fredag är
det olyckligt a� Släktforskardagarna på de�a sä� i prak-

tiken dras ut a� till a� bli obligatoriska tre dagar istäl-
let för två, med de ökade kostnader det innebär för fö-
reningarna. Hi�ills har det ju bara varit en mindre del
av föreningarna som även deltagit i fredagens konfe-
renser.

Samtidigt är det också olyckligt a� stämman på de�a
sä� tränger ut konferenserna på fredagarna, så a� de
som deltar på dessa får ut mindre av dem.

När denna motion behandlas vet vi hur deltagandet på
stämman blev i år.  Det återstår a� se hur många som
kommer a� leta efter stämman på lördagen!

Vi yrkar:

a� förbundsstämman återgår till a� hållas 
dagtid under en helg

a� förbundsstämman inte åter kan förläggas en 
vardag utan a� stämman själv beslutar därom

StorStockholms Genealogiska Förening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen har under en längre tid få�
synpunkter från föreningar och från enskilda ombud a�
förbundsstämman har varit förlagd till lördagen,
släktforskardagarnas mest besökta dag. Många av om-
buden är engagerade i sina respektive montrar och har
svårt a� komma ifrån för a� gå på stämman då besöks-
trycket är så stort. Stämmosekretariatet har under flera
år noterat a� e� antal föreningar hämtar ut sina stäm-
mohandlingar, men finns sedan inte med vid uppropet
som alltid inleder stämman. Anledningen är i de flesta
fall a� man inte hinner gå på stämman.

Det finns också synpunkter på a� man inte kan ta del
av lördagens föredrag och andra aktiviteter.

Förbundsstyrelsen har också diskuterat a� helt fri-
koppla stämman från Släktforskardagarna. När vi träf-
fas i augusti reviderar vi förra årets verksamhet, vilket
är nästan 8 månader från a� verksamhetsåret upphörde
eller, om man så vill, 8 månader in på det nya arbets-
året. Det borde vara mera lämpligt a� förlägga för-
bundsstämman senast i april för a� ligga mera i fas med
verksamheten, förslagsvis då på samma plats varje år. 

Naturligtvis ska man inte ändra för ändringens skull,
men det kan också vara av intresse a� se om de syn-
punkter som framkommit är relevanta. 

Därför har 2013 års riksstämma få� e� annat upplägg
än tidigare år och naturligtvis har förbundsstyrelsen
haft för avsikt a� utvärdera de�a.

Nu finns istället en motion a� ta ställning till och där-
med får vi genast e� besked om vad ombuden anser är
bästa tid för förbundsstämman.

Styrelsen föreslår stämman 

a� motionen därmed är besvarad.
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Valberedningens förslag
■ Valberedningen har bestå� av Anna-Karin Westerlund
(ordförande), Ulf Berggren, Lars Sundell, Björn Fred-
riksson, Anna-Lena Andersson och Anna Lövgren.

De förtroendevalda vars mandat fortsä�er till 2014 är
förbundsordföranden Barbro Stålheim och i förbunds-
styrelsen Gunilla Didriksson, Eri Larsson, Bo Peter Pers-
son, Viktoria Jonasson och Daniel Berglund. 

De vars mandat som går ut 2013 är Karl-Ingvar Ång-
ström, Carina Strömberg, Annika Gylling, Jan Henrik
Marinder och revisorn Sture Bjelkåker samt revisors-
suppleanten Björn Carlsson.

Valberedningen har haft två sammanträden i Stockholm
och därutöver två telefonsammanträden. 

Vid sammanträdet den 2 februari intervjuades de sty-
relseledamöter som var närvarande på det styrelsemöte
som hölls samtidigt i Stockholm. 

Annika Gylling har meddelat a� hon inte önskade ställa
upp för omval och Daniel Berglund a� han önskade
avgå efter e� år.

Karl-Ingvar Ångström, Carina Strömberg, Jan Henrik
Marinder, Sture Bjelkåker och Björn Carlsson medde-
lade a� de önskade ställa upp för omval.

Före nomineringstidens utgång nominerades dessa för
omval och dessutom nominerades Peter Wallenskog
och Ingrid Månsson Lagergren av valberedningen. 

Inga nomineringar har inkommit från föreningarna. Det
visar på e� dåligt intresse och lägger mycket stort an-
svar på valberedningen.

Valberedningen föreslår förbundsstämman:

a� antalet förbundsstyrelseledamöter 2013-2014 ska
vara 9.

a� till ledamöter av förbundsstyrelsen 2013-2015 
utse Karl-Ingvar Ångström (omval), Jan-Henrik 
Marinder (omval) och Carina Strömberg (omval)
samt Peter Wallenskog (nyval).

a� till ledamot i förbundsstyrelsen 2013-2014 utse 
Ingrid Månsson Lagergren (fyllnadsval)

a� till revisor 2013-2015 utse Sture Bjelkåker 
(omval).

a� till revisorssuppleant 2013-2015 utse Björn 
Carlsson (omval).

a� traktamente normalt utgår vid förrä�ning för 
förtroendevalda i Sveriges Släktforskarförbund 
enligt statens reglemente.

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

Förbundsordföranden 2,5 prisbasbelopp (111.250 kr)

Vice ordförande 1 prisbasbelopp (44.500 kr)

Övriga ledamöter får e� sammanträdesarvode med 350
kr/dag. De som måste ta tjänstledigt med helt löneav-
drag eller ta semester för a� delta i sammanträde med
förbundsstyrelsen, kan erhålla sammanträdesarvode
med 2,6 procent av e� prisbelopp per dag (1.157 kr). 

Efter beslut av styrelsen kan de�a även gälla för andra
personer än styrelseledamöter som måste ta tjänstledigt
med helt löneavdrag eller ta ut semester för a� fullgöra
e� uppdrag för Sveriges Släktforskarförbund.

E� prisbasbelopp är fastställt enligt Lagen om allmän
försäkring till 44.500 kr för 2013. Procentsatserna ovan
är avrundade till närmast 50-tal kronor.

Valberedningens förslag är enhälligt.

Vi ses i Karlstad 
29-31 augusti 2014

www.sfd2014.se



■ Vintern 1999 fick jag för-
frågan a� se över e� pro-
jekt som syftade till a�
digitalisera de historiska
kyrkböckerna och göra
dem åtkomliga via Inter-
net, det som senare blev
Genline. Jag genomförde
en genomlysning, fick
också förfrågan från dåva-
rande huvudägarna a�
operativt leda verksamhe-
ten. Jag kvarstod i styrel-
sen fram till sommaren
2010 då Genline såldes till
Ancestry.

Under mina år som arbetande styrelseledamot hos Gen-
line lade jag min mesta tid på a� informera om Bygde-
band samt a� sälja in konceptet till hembygds-
föreningar i hela riket och även i USA. Jag har då mö�
1 050 hembygdsföreningar i bokstavligt talat i hela Sve-
rige samt besökt 20 delstater i USA med svensk kopp-
ling. Jag insåg tidigt den starka kopplingen mellan
släkt- och hembygdsforskning.

Jag har även besökt e� mycket stort antal släktforskar-
föreningar i Sverige och många organisationer i USA. 

Under de senaste åren har jag su�it med i Hembygds-
förbundets (SHF) referensråd för digitaliseringsfrågor.
Mina relationer till SHF är goda och jag känner många
människor i den rörelsen.

Jag har varit projektledare för Projekt GIDx från ax till
limpa – tog väl närmare fem år och gick i mål i vintras
i praktiken. Det mesta av husförhörslängderna är där-
med indexerade på platsnivå.

Min inriktning med e� styrelseuppdrag i SSf är a�
sprida budskapet om a� släkt- och hembygdsforskning
är synnerligen givande och kul. SSf, och för den delen
även SHF, behöver därvidlag öppna upp och bjuda in
yngre människor och ha e� modernt förhållningssä� till 
samhället av idag.

Utöver de�a anser jag a� samverkan bör kunna ut-
vecklas mellan SSf och SHF. Båda organisationerna har
i grunden god ny�a av varandra.

Om mig själv: Från och med den 1 oktober 2011 är jag
VD i Inner Sweden AB, e� företag som sysslar med
Livsstilsförändringar. Kunderna är både kända och
mindre kända organisationer och företag som vill er-
bjuda sina medarbetare e� kvalificerat program i syfte
a� förebygga ohälsa, dvs. a� skapa förutsä�ning för e�
sunt, hållbart liv. Verksamheten har en mycket stor po-
tential. 

■ 1976 började jag, efter
avslutade studier, arbeta
som bibliotekarie i Sunds-
valls kommun. Två år se-
nare hade jag möjlighet a�,
på arbetstid, gå en kurs i
släktforskning för en
mycket bra lärare. Sedan
var jag fast! Jag har sedan
dess ägnat en hel del tid åt
a� utforska min egen släkt,
vänners släkter samt så
småningom min mans
släkt. 

Jag bor sedan snart 30 år i
byn Strind i Hässjö socken.
Gården jag bor på är en släktgård, där min mans släkt
bo� i minst 14 generationer.

Sedan 1988 arbetar jag i Sundsvalls grannkommun,
Timrå och är sedan 2000 bibliotekschef där. E� arbete
som jag dock planerar a� lämna om ca e� halvt år, när
jag tänker bli pensionär. Jag fyller nämligen 63 år på jul-
dagen och planerar då a� ägna mig åt a� läsa ännu
mera böcker, släktforska ännu mera, sticka ännu fler
sjalar och rensa raba�er.

Jag har tidigare i sex år su�it i styrelsen för Sveriges
Släktforskarförbund. Det var en mycket lärorik tid på
många sä�.

I min släktforskning har jag mest koncentrerat mig på
Västernorrland, men jag har även hi�at lite tyska sme-
der och e� antal samer. En del utvikningar har det na-
turligt blivit även till andra delar av landet. Jag måste
erkänna a� jag ändå mest ägnat mig åt kyrkoarkiven
och inte så mycket åt andra källor. 

Under mina år som bibliotekarie har jag byggt upp e�
ganska stort nätverk inom både bibliotek och arkiv.

De nominerade

Ingrid Månsson Lagergren

Peter Wallenskog Jag är 52 år, sambo med Anita som arbetar som flygle-
dare, och vi bor i Vallentuna. Vi är förlovade och gifter
oss i augusti 2013. Jag har två söner och tre styvsöner
från e� tidigare äktenskap. 

Har idro�at hela mi� liv, högt graderad i karate och
simtävlat. Idro�ar regelbundet, främst simning, och
mår mycket bra av det. Läser en del och är intresserad
av politik och samhällsfrågor. Jag är sedan 2011 lek-
mannaövervakare inom Kriminalvården. Jag har tidi-
gare verkat som nämndeman.
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■ Sveriges Släktforskarförbunds styrelse har beslutat a�
tilldela Carl Szabad Victor Örnbergs hederspris 2013.
Prissumman är på 10 000 kr och kommer a� utdelas i
samband med Släktforskardagarna i Köping.

Få enskilda har bety� så mycket för svensk släktforsk-
ning som Carl Szabad. Han har genom åren bidragit på
många sä� till a� släktforskare i Sverige och utomlands
få� ta del av nya källor. Det vi främst tänker på är hur
han bidragit till a� revolutionera svensk släktforskning
och dess förutsä�ningar genom a� ta initiativ till olika
cd- och dvd-produktioner med Sveriges dödbok som
flaggskepp.

Carl Szabad har varit engagerad i släktforskarrörelsen
under decennier, både på ideell basis som kassör i
StorStockholms Genealogiska förening (SSGF) och på
yrkets vägnar som tidigare anställd av Sveriges Släkt-
forskarförbund. Han har genom si� starka personliga
engagemang som släktforskare skaffat sig en ingående
kunskap om många olika typer av källor, och han har
använt sin expertis till a� göra dem tillgängliga för
andra släktforskare.

Den första upplagan av cd:n Sveriges dödbok (som täckte
åren 1968–1996 och som gavs ut 1997) var frukten av en
idé Carl Szabad fick 1995. Han letade reda på gamla digi-
tala myndighetsregister och databaser som skapats med
teknik som hade hunnit bli föråldrad, och tillsammans
med digitaliseringsexperten och arkivarien Johan Gidlöf,
som kom a� bli hans nära samarbetspartner genom åren,
utvecklade han innovativa tekniker för a� ta tillvara de�a
digitala material och förvandla det till en enhetlig produkt
av hög kvalitet med stort användningsområde. 

Därigenom revolutionerades förutsä�ningarna för a�
forska i modernt material i Sverige. Carl Szabad fort-
sa�e därefter jakten på digitala register hos svenska
myndigheter för a� successivt utöka tidsspannet för se-
nare versioner av Sveriges dödbok. 

Carl Szabad har likaså haft en mycket stor betydelse för
tillkomsten av bl. a. de olika skivorna i serien Sveriges
Befolkning och Begravda i Sverige, vilka publicerats av
Sveriges Släktforskarförbund och Riksarkivet SVAR. Be-
gravda i Sverige var en vidareutveckling av cd-skivan
Begravda i Stockholm som Carl Szabad tagit initiativ till
inom SSGF. Dessa cd- och dvd-skivor är alla resultaten
av e� hårt och tålmodigt arbete, från både Carl Szabads
och Johan Gidlöfs sida. Carl Szabads inspiration och
drivkraft i kombination med höga kvalitetskrav har
varit avgörande för a� dessa projekt har kunnat för-
verkligas med sådan framgång, i flera fall också för a�
de ens kommit till stånd. 

Det är ingen överdrift a� säga a� han i praktiken har
räddat digitala källor som antagligen annars skulle ha
gå� förlorade för eftervärlden som oläsbara, och a� han
i samarbete med främst Johan Gidlöf men också med
andra engagerade byggt upp databaser som till och
med har bä�re kvalitet än ursprungsmaterialet.

Carl Szabad har dessutom varit delaktig i skapandet av
flera nätdatabaser på Nä�idningen Rö�er. Carl Szabad
skapade Socken-Sök, en databas över Sveriges försam-
lingar med angivande av län, landskap, kommun och
härad. Inom SSGF initierade han projektet a� registrera
uppgifter om över 7 000 barnhusbarn ur rullorna för
Allmänna barnhuset i Stockholm, något som resulte-
rade i databasen Barnhus-Sök och så småningom en cd.

Carl Szabad har varit projektledare för flera omfa�ande
bokverk som används flitigt av släktforskare, som fak-
similutgåvan av Gustaf Elgenstiernas sjubandsverk Den
introducerade svenska adelns ä�artavlor (1998), de två
stora supplementbanden med rä�elser och komple�e-
ringar (2008) och faksimilutgåvan av Leonard Bygdéns
Hernösands stifts herdaminne (2004). 

Carl Szabad har som släktforskare publicerat flera ar-
tiklar i Släktforskarnas Årsbok. Däribland en artikel
2001 som innehåller en omfa�ande samling komple�e-
rande personuppgifter om präster i Ångermanland,
uppgifter hämtade främst ur primärkällor från medeltid
fram till år 1700. På ideell basis har han de senaste åren
även svarat för support på förbundets presentations-
program till olika föreningar.

Sveriges Släktforskarförbund vill dock med årets Victor
Örnbergs Hederspris särskilt uppmärksamma de ini-
tiativ Carl Szabad har tagit till de digitala databaserna,
hans starka drivkraft och hans stora engagemang för a�
säkerställa a� produkterna alltid håller en hög kvalitet.
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Eivor Grafsund

■ Katrineholm, Flen och Vingåkers Släktforskarförening
har nominerat sin medlem Eivor Grafsund till Årets
Eldsjäl. Om det är någon som lever upp till begreppet
eldsjäl inom släktforskningen är det verkligen Eivor
Grafsund, och det är en stor glädje för oss a� nominera
henne till året eldsjäl 2013, skriver ordföranden.

Eivor är en stor entusiast, inspiratör och eldsjäl som dri-
ver släktforskningen framåt i vårt område. Med sin
långa erfarenhet som släktforskare har hon stora kun-
skaper om forskning som hon gärna delar med sig av
till andra släktforskare på flera olika sä�. Eivor är an-
svarig för programkommi�én, hon är vår webmaster,
varit drivande i ta fram uppgifter till föreningens första
CD-skiva och jobbar nu med nr 2, delar gärna med sig
om sina kunskaper i a� göra en släktbok, håller kurser
i släktforskning och har det senaste året utvecklat sam-
arbetet med hembygdsföreningen i Katrineholm och nu
ordnar våra föreningar arrangemang och föreläsningar
tillsammans.

Sedan hon kom med i vår styrelse har föreningen få�
e� lyft och vi har nu många arrangemang och aktivite-
ter, en egen hemsida, snart två cd-skivor och många

nöjda medlemmar som besöker våra föreläsningar och
möten.

Erland Eliasson

■ Blekinge Släktforskarförening har nominerat Erland
Eliasson till pristagare 2013.

Erland Eliasson brinner för Blekinge Båtmansregister.
Han började 2007 i mindre skala a� skicka in båtmans-
uppgifter till databasen. Erland övergick snart till a� re-
gistrera hela socknars båtsmän och det blev stora poster
som kom till registret.

Efter sin pensionering 2012 arbetar Erland mer eller
mindre heltid med registret. Erland tillbringar flera
dagar i veckan på Krigsarkivet med a� ta fram uppgif-
ter och sedan registrerar han dem i databasen. Vi har
noterat a� den första posten registreras tidigt på mor-
gonen och den sista för dagen sent på kvällen. Det rör
sig ofta om flera tusen registreringar i veckan. 

Den som vill läsa mer om Erland rekommenderas a�
besöka Blekinge Släktforskarförenings hemsida.
h�p://www.blekingesf.se/om-oss/referat/en-dag-pa-krigsar-
kivet

Helge Svantesson

■ VGN Släktforskare med verksamhet i de tre kommu-
nerna Vara, Grästorp och Essunga i Västergötland vill
hedra Helge Svantesson från Larv med Sveriges
Släktforskarförbunds Hedersdiplom.

Helge Svantesson har länge varit en aktiv släkt- och
hembygdsforskare som förtjänstfullt har delat med sig
av sin kunskap till såväl medlemmar i föreningen, hem-
bygdsforskare, svenskamerikaner på besök i bygden
och på Anbytarforum. I det stora, under många år, av
Helge Svantesson framforskade materialet finns en ska�
av uppgifter a� ösa ur. Under 2013 planerar Helge a�
ge ut en CD med släktutredningar.

I föreningen har Helge varit kassör i många år, men
också kassör i Västgöta Genealogiska förening under
flera år. Helge har varit och är fortfarande ansvarig för
VGN:s forskarservice. Dessutom har Helge le�
släktforskarkurser på Vara bibliotek under flera år, vissa
år dubblerade kurser. På följande adress så kan man
läsa om e� annat projekt som ligger Helge varmt om
hjärtat: h�p://helgesv.blogspot.se/

Hans Tjus

■ Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb har nomine-
rat Hans Tjus till Hedersdiplom. Motiveringen är föl-
jande: Hans Tjus började släktforska tidigt. Hans

intresse ledde till a� han redan 1976 tog initiativ till en
släktforskarkurs som sedan följdes av flera. 1983 fanns
det en grupp om nio personer vilka på Hans initiativ
bildade Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb. Idag
har klubben 245 medlemmar.

Under alla år har Hans Tjus varit en eldsjäl i klubben,
och många är de släktforskarkurser han har varit ledare
för och också inspirerat andra a� ställa upp som ledare.
Ända till för något år sedan var han en inspirerande le-
dare som aktivt förmedlade sina kunskaper. Numera
ställer han bl.a. upp som läshjälpare på våra läshjälps-
kvällar. Hans har också under en följd av år varit sam-
mankallande i valberedningen och där gjort e�
förtjänstfullt arbete.

Elsa och Per Anders Hörling

■ Elsa och Per Anders Hörling har bety� och betyder
fortfarande mycket för föreningen Sollefteå släktfor-
skare. Parets engagemang, både inom och utom styrel-
sen, samt a� alltid ställa upp i det praktiska arbetet är
beundransvärt.  

De har hållit pedagogiska föredrag om intressanta fö-
reteelser inom släktforskningen och delat med sig av
både teoretiska och praktiska kunskaper. Paret Hörlings
ideella arbete är signifikativt för det viktiga förenings-
arbetet och motiverar mer än väl a� få ta emot Sveriges
Släktforskarförbunds Hedersdiplom.

Hedersdiplom

... och här är årets Eldsjälar
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Ger er förening ut någon tidning? Ja 78 Nej 1

Antal sidor/nr i sni� 1-5 2
5-10 8

10-15 14 
15-20 28

>20 19
? 8

Hur produceras tidningen? Trycks 57
Egen regi 22

Hur distribueras tidningen?     Post 74 Länk 5

Hur stor del av tidningens 0% 6
kostnad belastar 1 - 15% 4
medlemsavgiften? 15 - 30% 12

30-45% 10 
45-60% 12 
60-75% 1 
75-90% 2

100% 22 
? 10

Är det lä� eller besvärligt a� Lä� 39 
få material till tidningen?                         Besvärligt 40

Är det lä� eller besvärligt a� Lä� 32 
hi�a en redaktör till tidningen?              Besvärligt: 47

Har ni beslutat a� satsa ännu Ja 21
mer på tidningen? Nej 58

Har ni diskuterat a� lägga ner Ja 4
tidningen? Nej 75

Har föreningen någon hemsida? Ja 77
Nej 2

Har ni diskuterat a� enbart Ja 13
arbeta med webben? Nej 66

Totalt antal besvarade enkäter: 79

■ Styrelsen genomförde tidigare i år en enkät för a� få
en överblick över hur föreningar arbetar med sin kom-
munikation både till medlemmar och till allmänheten, t
ex via en hemsida. 

Enkäten besvarades av 79 föreningar av 170, dvs. 46,5
procent, vilket väl får anses vara medelgo�. Vi får också
bortse från några få föreningar som varken har en tid-
ning eller en hemsida. Styrelsen hade naturligtvis upp-
ska�at e� högre deltagande.

Cirka 80 olika tidningar kommer per post till kansliet,
några y�erligare kommer som pdf eller a� hämta via en
länk i e� mejl. Förbundet får också några tidningar från
det svensktalande Finland. 

Samstämmigt för många av tidningarna är, a� man ef-

terlyser material, det visar också enkäten. Uppropet om
material i tidningarna sker i olika former, allt från väd-
janden om bidrag till a� man uppger a� tidningen hotas
av nedläggning om inte medlemmarna bidrar.

Många föreningar upplever den här svårigheten besvä-
rande. Ännu mer besvärligt är det a� hi�a en redaktör
som vill axla ansvaret för tidningen och/eller webben. 

Undersökningen visar också a� en majoritet inte har för
avsikt at satsa mera på tidningen. Det kan kanske hänga
ihop med a� för ganska många föreningar tar produk-
tionen av medlemstidningen en inte obetydlig del av
medlemsavgiften.

De allra flesta föreningar har i enkäten ange� a� man
avser a� behålla tidningen. 

Inte problemfritt med tidningar

Grensetreff 2013 
i Trondheim 21-22 september
Anmälan senast 15 juni!

■ För två år sedan arrangerades en mycket uppskat-
tad träff i Karlstad. Redan då beslutades a� arrangera
en ny träff om två år. Arrangemanget är öppet för alla
intresserade. Intresseanmälan senast 15 juni!

21 – 22 september 2013 kommer Grensetreff - e�
norskt-svenskt släktforskarmöte - a� hållas i Trond-
heim. Just nu är det väl den svenska migrationen till
Norge som är stor, men tidvis har det varit tvärtom –
gränsvandringen mellan de båda grannländerna har
varit vanlig under långa tider och har även ge� av-
tryck såväl i historien som i arkiven. 

Under släktforskarmötet kommer vi a� få tillfälle a�
besöka både stadsarkivet i Trondheim och Kristian-
stens fästning. E� spännande föredragsprogram blir
det också, bl a med föredrag om Röros Kobberverk
och Falu Koppargruva. 

Släktforskarmötet arrangeras av DIS-Norge, DIS-Sør-
Trøndelag, Sveriges Släktforskarförbund, Sverige
Amerika Centret och DIS-Mi�. En hemsida med in-
formation är på gång, håll utkik på Rö�er och på
www.disnorge.no. 

För a� arrangemanget inte ska riskera a� gå med
förlust måste e� tillräckligt stort antal anmälningar
vara inne senast 15 juni, så vänta inte med anmälan
så ses vi i Trondheim!

Anmälan till Rolf Lusth, DIS-Mi�: 
ordforande@dis-mi�.se
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■ Framtidsgruppen bildades senvåren 2010 och har träf-
fats några gånger för a� diskutera några aktuella frågor. 

Gruppen har bestå� av Barbro Stålheim och Karl-Ing-
var Ångström från förbundet, Daniel Berglund från DIS,
Erland Ringborg från Genealogiska föreningen och
Roger Lönnebjer från Skånes Genealogiska förbund. In-
ledningsvis, när gruppen hade si� första möte, deltog
även Annika Gylling från Blekinge Släktforskarförening
och Anders Berg, Stockholm. Den fråga som vi hi�ills
anse� är mest intressant är frågan om a� skapa en
Släktforskarrörelsens betalsajt, en betalsajt på Rö�er.

Spri� material

Släktforskarrörelsens material finns idag på många stäl-
len, t ex på Rö�er, på GFs hemsida och många andra
medlemsföreningars hemsidor. De kommersiella kraf-
terna organiserar sig kraftfullt. Vi ideella bör också or-
ganisera oss på e� samlat sä�. Tillsammans är vi starka.

Förbundet behöver som bekant inkomster från projekt-
verksamheten. Försäljning av skivor börjar närma sig
den punkt när dessa bör ersä�as av annat. Och då ligger
en betalsajt nära till hands. Förbundet har förresten
redan nu något som mycket liknar en betalsajt, nämli-
gen den särskilda inloggningen för Rö�ers Vänner. 

Förbundet och övriga i framtidsgruppen vill gärna få
igång en diskussion om en släktforskningens betalsajt
med början vid årets förbundsstämma. Och även inleda
samtal med medlemsföreningar som skulle vilja lägga
ut material på en sådan sajt. 

Betalsajten ska kunna innehålla alla slag av digitalise-
rat material som är av intresse för släktforskningen:
skannade böcker, tidskrifter, pressklipp och dokument,
liksom register och andra bearbetningar som underlät-
tar sökning i olika slags källor. Även material som redan
publicerats på CD ska kunna tas med. 

Gemensam satsning

Vi förutsä�er a� de organisationer som medverkar på be-
talsajten tillsammans ska finansiera betalsajtens drift och
underhåll. För varje organisation läggs lämpligen upp e�
bibliotek med det material som organisationen vill pu-
blicera. Intäkterna fördelas sedan i proportion till antalet
besök i de olika biblioteken. En möjlighet a� abonnera på
enstaka bibliotek är tänkbar, men en sådan ordning blir
mera komplicerad. Vi utgår därför från a� e� abonne-
mang ska avse allt material som finns på sajten.

Mera omfa�ande digitaliserat material disponeras i dag
dels av förbundet med de register mm som finns till-
gängliga för Rö�ers vänner, dels av Genealogiska För-
eningen (GF) med databaserna Klipparkivet och Inrikes
pass, tillgängliga för föreningens medlemmar. Åtskil-
liga andra medlemsföreningar förfogar också över di-
gitaliserat material som säljs eller tillhandahålls på
annat sä�. 

För förbundets del kan betalsajten ses som en utveck-
ling av Rö�ers vänner. De direkta intäkterna i form av
avgifter från ”vännerna” ersä�s helt enkelt av intäkter
från betalsajten. För föreningarnas del gäller det a�
överväga vad medverkan på betalsajten kan innebära
ekonomiskt och för medlemsutvecklingen.

A�raherar fler

En vanlig situation är a� en förening producerat en CD
med register till kyrkoböcker och a� denna sålts i första
hand till medlemmar. Föreningen måste bedöma om
den genom a� lägga ut CD:ns innehåll på betalsajten
kan a�rahera släktforskare som inte varit beredda a�
köpa skivan. 

GF och andra föreningar som har databaser på sina
medlemssidor måste på motsvarande sä� bedöma i vad
mån en utläggning av föreningens databaser på sajten
kan a�rahera släktforskare som inte varit beredda a� bli
medlemmar i föreningen.  

En förenings medlemmar behöver i och för sig inte på-
verkas av a� föreningen publicerar material på betal-
sajten, utan medlemmarna kan få tillgång till
föreningens material på i princip samma sä� som hit-
tills. Dock finns det en risk a� en förening förlorar med-
lemmar om den lägger ut material på sajten. De�a kan
motverkas om föreningen ger sina medlemmar tillgång
- inom ramen för de avgifter de betalar till föreningen –
också till material som producerats av förbundet och av
andra föreningar.  E� abonnemang på sajten kan alltså
göra det lä�are för föreningen både a� behålla med-
lemmar och a� rekrytera nya. Det är naturligt a� i så fall
föreningen tar på sig a� administrera medlemmarnas
kontakter med betalsajten.

Självfinansierad

Kostnaderna för utveckling och etablering av betalsajten
bör täckas över förbundsbudgeten. När sajten blivit
etablerad, bör den vara självfinansierande inom ramen
för en särskild budget och ledas av en av förbundet till-
sa� styrgrupp, som då har a� fastställa avgifter för a�
lägga in material, avgifter för a� få tillgång till betalsaj-
ten och principer för ersä�ning till de medverkande.

Avgifterna för a� lägga in material bör relateras till re-
spektive biblioteks storlek och de krav biblioteket stäl-
ler i tekniskt och administrativt avseende. En enhetlig
grundavgift i kombination med en differentiering i
grupper utifrån omfa�ningen av det inlagda materialet
kan vara en ändamålsenlig modell.

Utny�jarna av betalsajten kan förutsä�as tillhöra tre ka-
tegorier: a) medlemsföreningar som vill ge sina med-
lemmar tillgång till sajten, b) enskilda personer som inte
tillhör någon sådan förening samt c) arkiv, bibliotek och
liknande inrä�ningar. Olika avgifter bör gälla för dessa
kategorier, varvid prissä�ningen bör utformas så a� till-
gång till sajten via medlemsföreningar stimuleras. Det

Samarbete om digital material
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är också rimligt a� föreningar stimuleras a� medverka
genom a� en lägre avgift tas ut av föreningar som bi-
drar med material.

Framtidsgruppen föreslår:

a� förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen
a� med utgångspunkt i ovanstående idéskiss 
konkretisera en modell för sajten som kan ligga 
till grund för diskussioner med och övervägan
den i föreningarna med sikte på a�, efter y�erli-
gare beredning, e� förslag ska kunna föreläggas
2014 års förbundsstämma.

Släktforskarnas årsbok 2013
■ Innehållet i 2013 års utgåva av Släktforskarnas årsbok
har precis fastställts. Här är e� axplock av vad du kom-
mer a� få ta del av:

Hur gick det egentligen till på bondauktionerna förr?
Magnus Bäckmark (förfa�are av bland annat Genvägar)
kanske kan ge oss svaret på den frågan, i sin artikel skri-
ver han om hur en bondauktion gick till för 200 år
sedan.

Johannes Daun har skrivit artikeln Olyckshändelse, miss-
tolkning eller barnbegränsning? Barnkvävning i Väst-
sverige 1750–1800. 

Det kommer också a� finnas e� spännande avsni� om
gamla Södertäljesläkter. Artikeln som är skriven av
Bosse Lindwall är e� måste a� ta del av om du är intres-
serad av hur en grundlig släktutredning kan gå till, eller
om du har anfäder i Södertäljetrakten.

Christer Rosenbahr har skrivit: En skogsfinsk släkts öde
i Tornedalen under 1600-talet och Andreas o Anna
Karlsson är förfa�are till artikeln: Personerna bakom
gårdsnamnen – länsmän och mördare. Om hur gårds-
namnen han berä�a mer personhistoria än vad du nå-
gonsin kunnat ana.

Andra skribenter är: Urban Sikeborg, Christina Backman,
Lisa Qviberg, Kaj Ove Roland, Henrik Mosén, Olle Elm,
Mats Pe�ersson och Stig Östenson.

Årsboken beställer du i Rö�erbokhandeln.

Socknarna blir kvar
■ En kompromiss gör a� socknarna kommer a� finnas
kvar i folkbokföringen även i framtiden. Det blev inte så
illa som vi befarade. U�alandet vid �olårets stämma
med Sveriges släktforskarförbund hade kanske effekt!

Efter en storm av protester från många olika delar av
samhället, med Sveriges Släktforskarförbund och Sve-
riges Hembygdsförbund spetsen, backade Finansde-
partementet i frågan om vi även i framtiden ska
folkbokföras i socknar. Visserligen kommer vi framöver
a� folkbokföras i kommun, men dessutom kommer
man a� registrera vilket distrikt man föds i.

I sin proposition skriver regeringen:

"Av såväl kulturella och historiska skäl som för statistik- och
forskningsändamål är det dock viktigt a� bevara försam-
lingsindelningen från den tid indelningen var stabil. Därför
föreslår regeringen a� en nyindelning, "distrikt", införs. Di-
strikten ska motsvara församlings-indelningen den 31 de-
cember 1999. Folkbokföring ska inte ske på distrikt, men
distriktstillhörighet kommer a� registreras på individnivå i
folkbokföringsdatabasen."

Gläds över engagemanget

Vi är försiktigt nöjda. Sockenbegreppet har funnits i
Sverige under lång tid och vi hoppas a� tillämpningen
av distrikt i folkbokföringen kommer a� göra a� for-
skare i framtiden har lika goda möjligheter a� finna vad
de söker. 

Släktforskarförbundet är mycket tacksamma för allt en-
gagemang som har väckts. Det har varit allt från insän-
dare, upprop på Nätet, protestlistor och motioner i
riksdagen och det har uppenbarligen gjort intryck.

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2016. När
det här skrivs har Riksdagen inte behandlat förslaget.
Det planeras ske den 29 maj. 

Förbundet planerar a� i juni träffa Lantmäteriet för a�
diskutera hur vi kan hjälpa till med a� genomföra den
nya sockenindelningen. Man kan kanske kan tänka sig
a� e� distrikt kan heta till exempel ”Borgsjö socken”?

KARL-INGVAR ÅNGSTRÖM

Håll reda på socknarna
- köp ”Rosenberg”
■ Apropå socknar. CD-skivan Geografiskt-statistiskt
handlexikon öfver Sverige, vanligen kallad "Rosenberg"
innehåller uppgifter om 65.000 olika platser i Sverige
vid början av 1880-talet, allt från enskilda gårdar till län
eller landskap. Och socknar. 

Finns a� köpa i Rö�erbokhandeln.
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■ Nu börjar nya Rö�er på allvar a� ta form!  Den nya
webbplatsen kommer a� demonstreras i Släktforskar-
förbundets monter under årets Släktforskardagar. Men,
inget hindrar a� vi redan nu presenterar de största för-
ändringarna. 

Den mest påtagliga förändringen av Rö�er är det nya
gränssni�et. E� modernt gränssni� som följer 2013 års
webbstandard är en förutsä�ning för a� webbsidan ska
vara a�raktiv även för nya användare. En renare layout
och förbä�rade funktioner förenklar navigationen och
läsningen av innehållet. Med en renare layout åsyftas
större och luftigare text och tydliga och vägledande ru-
briker. En mer logisk länkstruktur hjälper användaren
”dit den ska”. 

Ny kostym – samma innehåll 

Den inbitne Rö�eranvändaren kommer a� känna igen
sig. Rö�ers främsta styrka är det rika innehållet som har
byggds på genom åren. Så kommer det fortfarande a�
vara. E� mer lä�sökt artikelarkiv kommer a� finnas för

de äldre artiklarna där det går a� botanisera bland olika
ämnen eller a� söka direkt på sidan efter just det man är
intresserad av. 

Vi har med hjälp av den nya, tydligare layouten kunnat
lyfta fram viktiga funktioner som har kommit litet i skym-
undan på nuvarande Rö�er. E� exempel på en sådan
funktion är Porträ�fynd som beskrivs längre fram. 

Vi har i mycket försökt tänka utifrån den nya använda-
rens perspektiv. Det ska vara tydligt var man har ham-
nat, vem som är avsändaren till informationen och vad
man kan hi�a/få hjälp med/läsa om på sidan. 

Släktforskarförbundet kommer a� vara tydligare som
avsändare, samtidigt som det väl inarbetade namnet
Rö�er fortfarande hänger med. Nybörjaren ska snabbt
och lä� hi�a till en pedagogisk introduktion till
släktforskning. Det vi vill lyfta fram är vikten av a� gå
med i någon av våra medlemsföreningar. Det ska vara
lä� a� hi�a en förening nära sig och det ska vara lä� a�
kontakta den förening man är intresserad av a� bli med-

Nu kommer nya Rötter!
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lem i. En förutsä�ning för det är a� kontaktuppgifterna
är aktuella och med anledning av det kommer med-
lemsföreningarna själva kunna uppdatera sin kontak-
tinformation.

Högre driftsäkerhet

Men det modernare gränssni�et innebär inte bara syn-
liga förbä�ringar. I bakgrunden arbetar e� betydligt
mer driftsäkert verktyg – både för administratörer och
användare.  Det innebär a� förändringar och förbä�-
ringar av funktioner kommer vara lä�are a� genom-
föra. 

Men den största vinsten med a� använda sig av e� väl
etablerat och dokumenterat driftsäkert verktyg är för-
stås a� det kan hantera en betydligt större mängd in-
formation. Det är en absolut nödvändighet för en sida
som Rö�er, med e� ständigt växande innehåll. 

Det nya gränssni�et tillåter utveckling efter hand i en
högre grad än den tidigare. Skulle e� oväntat behov
uppstå finns en större chans a� förändringen också är
tekniskt genomförbar på e� mer tidseffektivt sä�. Ex-
empel på förbä�ringar som skulle kunna ske i framti-
den är exempelvis utökade sökfunktioner och
flerspråkighet. 

Nya Porträ�fynd

E� exempel på hur vi har arbetat med användarvänlig-
heten är Porträ�fynd. På nya Porträ�fynd kommer det
till exempel a� finnas e� program som hjälper dig a�
räta upp och beskära dina bilder direkt online. Det gör
inte bara uppladdningen snabbare och smidigare – det
gör det dessutom möjligt a� ladda upp bilder från i
stort se� vilken dator du vill. De�a eftersom uppladd-
ningen inte kommer a� vara beroende av tillgången till
e� bildredigeringsprogram. Den här nya funktionen in-
nebär framför allt en stor hjälp för nya eller inte så er-
farna datoranvändare, som kanske inte har skaffat e�
bildredigeringsprogram till sin dator. 

Även möjligheten a� lägga till information om fotogra-
fierna har förbä�rats. I gamla porträ�fynd fanns möj-
ligheten a� lägga till nyckelord för si� fotografi med e�
antal förbestämda variabler (såsom man, kvinna, barn,
husdjur). I nya Porträ�fynd ges användaren även möj-
ligheten a� hi�a på egna nyckelord som de tycker be-
skriver en viktig del av innehållet i fotografiet. Det kan
till exempel vara ”sjöman”, ”soldat” eller dyl. Funktio-
nen underlä�ar senare mer specifika sökningar. Tack
vare den här funktionen kan det också bli lä�are a� i
framtiden skapa fler sökkriterier eller kategorier om det
anses relevant.

I nya Porträ�fynd har det tillkommit en funktion som
meddelar uppladdaren per mejl när bilden har blivit
godkänd eller kommenterad. Istället för a� behöva gå
igenom sina uppladdningar i Porträ�fynd för a� upp-
täcka kommentarer osv. blir användaren istället direkt
meddelad om varje ny händelse. 

Rö�er är en stor webbsida med mängder av innehåll. 
A� skapa ny struktur är inte okomplicerat. 
Så här såg Rö�ers förstasida ut i maj 2005
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Studieledarkurser
■ Förbundet har även 2012 medverkat till a� kurs- och
cirkelledare skall få en gemensam pla�form a� stå på
när det gäller släktforskning. Utbildning är e� viktigt
led, inte bara för a� lära sig hi�a rä� i källorna, utan
också för a� höja kvaliteten på det utforskade materia-
let. 

Syftet med kurserna är a� man skall få e� gemensamt
synsä� a� källhänvisa och på så sä� höja kvalitén på
den släktforskning som lärs ut. E� annat syfte är a� höja
statusen på kursledare.

De som hi�ills har gå� på Förbundets kurser, är mycket
kunniga i ämnet släktforskning och har i de flesta fall
lång erfarenhet. Det är också glädjande a� vi har få� en
hel del nya kursledare.

Vi har också tagit e� ny� steg i utvecklingen av kursut-
budet. Genom a� anordna fortsä�ningskurser och
bygga upp de olika delarna i släktforskningens värld,
får kursledarna också en djupare kunskap av vad som
krävs för a� bli en bä�re utbildare. Det förbundet ger på
den första delen i fortbildningen är en introduktion i
olika ämnen, kopplade till släktforskning. Det vi hi�ills
tagit upp är ämnen såsom Oäkta barn, Emigration och
Mantalslängder. Naturligtvis är det bara en introduk-
tion i dess ämnen, men en start för a� läsa vidare på
egen hand.

De kursledare som har haft kurser under en tid kom-
mer ofta med goda råd till dem, som ännu inte har så
stor erfarenhet. Deltagarna har varit mycket aktiva, de
har kommit fram med många bra och nya idéer och
även börjat utveckla nya metoder. Glädjande är också
a� höra om dem som ännu inte har haft egna kurser, de
är på många platser medhjälpare både på kurser och på
så kallade ”öppethuskvällar”. 

Genom a� gå dessa kurser får man också träffa likasin-
nade och dessutom får man e� viktigt kontaktnät.

Det finns fortfarande e� stort behov av duktiga och en-
gagerade studieledare som vill starta upp kurser. Am-
bitionen är dessa kurser ska medverka till a�
medlemsföreningarna får nya medlemmar.

För a� ta reda på om något bör förändras i kursutbu-
det, har en enkät genomförts under våren 2013 med e�
bra utfall. Den visar a� hela 82 % har svarat på enkä-
ten. Resultatet i sin helhet kommer a� redovisas för sty-
relsen i augusti de�a år.

Sedan starten 2010 har vi genomfört nio grundkurser
och två fortsä�ningskurser för kursledare och planerar
y�erligare en fortsä�ningskurs i september 2013. Det
totala antalet kursdeltagare är idag 232 personer.

GUNILLA DIDRIKSSON

Förbundet deltar i Bokmässan
■ Förbundet kommer a� delta i årets Bokmässa. För-
lagsverksamheten har vuxit så pass mycket a� vi nu har
en hel del produkter a� visa och erbjuda den stora
mängden besökare på mässan. Bokmässan 2012 hade
fantastiska 97 000 besökare under fyra dagar. 

Vi vill också mer än gärna visa databaserna Porträ�-
fynd och Gravstensinventeringen. Två databaser som
redan rönt mycket stort intresse, inte bara inom
släktforskarrörelsen.

Bokmässan 2013 pågår mellan 26-29 september på
Svenska Mässan i Göteborg.

Bor du i Göteborgstrakten och har möjlighet a� hjälpa
till i vår monter? 

Kontakta Viktoria i styrelsen så får du mera informa-
tion: viktoria.jonasson@sp.se

Syns vi så finns vi
■ Umeå universitetsbibliotek arrangerade den 30-31 ja-
nuari 2013 en konferens för ABM-sektorn i de fyra
nordligaste länen. Programmet bjöd på intressanta fö-
reläsningar och senaste ny� från arkiv, bibliotek och
museer. Under de två dagarna gavs också tillfälle till gi-
vande möten. 

Konferensens tema var digitalisering, sociala medier
och delaktighet inom ABM-sektorn. 

Från den nationella nivån medverkade Rolf Källman,
DigiSam, som informerade om arbetet med en gemen-
sam nationell digitaliseringsstrategi. 

Museisektorn representerades av Veronica Karlsson
och Anki Berg från Västerbo�ens museum. Anki be-
rä�ade om kulturarv i nya media och Veronica om allas
rä� till kulturarvet. 

Sandra Jonsson från Umeå universitetsbibliotek visade
hur alla biblioteksresurser kan samlas i e� gemensamt
sökgränssni� och Magdalena Sjöström vid Länsbiblio-
teket i Västerbo�en föreläste om rä�en till information. 

ABM Resurs i Västernorrland är en permanent samar-
betsarena för arkiv, bibliotek och museum. Märta Molin
och Christian Bajomi visade hemsidan som är upp-
byggd med information om länets kulturarv på orts-
nivå. 

Från Västra Götaland hade Stefan Högberg inbjudits för
a� under rubriken Över minnesmuren tala om upp-
hovsrä� för ABM-området. 

h�p://abm.murberget.se/natverk.html

CARINA STRÖMBERG



■ Nu är rä�a tiden a� gravstensinventera. Under våren,
innan planterade blommor blir allt för höga och skym-
mer texten på gravstenarna, är den årstid då det är bäst
a� fotografera ute på kyrkogårdarna. I och med a� det
nu plockas bort stora mängder av gravstenar, är det sär-
skilt angeläget a� alla kyrkogårdar fotograferas så snart
som möjligt. Vänta inte!

Inregistreringen av de fotograferade gravstenarna på
förbundets hemsida Gravstensinventeringen, kan med
fördel göras under vinterhalvåret. Gå in på sidan och
läs under fliken Börja inventera. Där finns bl a tips om
bästa sä�et a� fotografera gravstenar.

Förbundets gamla gravstensinventeringar håller på a�
läggas in. Under Inventeringsläge framgår vad som

återstår a� knappa in. Prognosen är a� det mesta skall
vara inmatat före sommaren, men då behöver vi hjälp
av flinka släktforskare. Hör av er till Anna-Lena Hult-
man: annalena@genealogi.se

Gravstensinventeringen har passerat 100.000 inmatade
gravstenar! E� mycket bra resultat. En del förändringar
i rutinerna för inmatning har nyligen genomförts, så a�
varje registrerare nu även är sin egen kontrollant. Det
innebär a� man t ex inom en förening kan arbeta i två
steg, där en person matar in fotona och en annan per-
sonuppgifterna, innan man efter kontrolläsning släpper
ut de registrerade gravstenarna online.

Gravstensinventering är angeläget!

Samverkan med 
kyrkogårdsförvaltningarna
■ Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKAO, har
i si� nyhetsbrev, Observera Nr 2 2013 uppmanat landets
huvudmän för begravningsverksamheten, a� samverka
med Sveriges släktforskarförbund, när det gäller digi-
tala gravsökningstjänster:

”SSF tar ungefär vart �ärde år fram en cd-skiva med ”alla”
gravsa�a i Sverige. De flesta förvaltningarna har lämnat ut
sina digitala gravböcker till släktforskarna och får i gengäld e�
exemplar av Sveriges dödbok eller Begravda i Sverige. Drygt
500 huvudmän har lämnat ut sina gravböcker. För a� få en
så samlad bild som möjligt över Sveriges alla gravböcker är
det önskvärt a� så många gravböcker som möjligt ingår i
SSF:s sammanställningar.

De förvaltningar som vill göra mer ambitiösa efterforskningar
än a� annonsera efter anhöriga kan ta kontakt med en lokal

släktforskarförening. Släktforskarna kan eventuellt få fram
kontaktuppgifter till innehavaren eller anhöriga. 

Liksom tidigare uppmanar vi förvaltningarna a� dokumen-
tera återtagna gravstenar och vidarebefordra de uppgifterna
till SSF på www.genealogi.se. Många kyrkogårdar har redan
alla gravstenar dokumenterade av släktforskare. Det går a� se
om en kyrkogård är inventerad på släktforskarnas hemsida.”

Jag uppmanar lokala släktforskare a� ta kontakt med
kyrkogårdsförvaltningarna. När de ser vilket fantastiskt
resultat som gravstensinventeringen ger, blir de mer
motiverade a� lägga in sin dokumentation i vår inven-
tering.

Ni hi�ar kyrkogårdsförvaltningarna eller begravnings-
verksamheten under rubriken Svenska kyrkan. I Stock-
holm och Tranås är begravningsverksamheten kommu-
naliserad.

JAN-HENRIK MARINDER



■ Arbetet med Namn åt de döda går bra och i skrivande
stund är det 52 församlingar, eller snarare församlings-
delar, som inte alls är påbörjade. (Se tabell)

Prioriteringen ligger fast, vilket innebär a� dessa “Le-
diga” församlingar - tillsammans med alla påbörjade -
skall vara klara före 31 dec. Då kan Sveriges dödbok
1901-2013 komma ut i augusti 2014.

Som framgår av tabellen är det mycket jobb som åters-
tår i Halland. Där är det tillgängligheten till källmate-
rialet som är det största problemet, så för a� även
Halland skall bli klart är det SVARs SCB-längder eller
arbete vid Lunds landsarkiv gäller. 

Med å�a månader till deadline finns även tid a� kom-
ple�era. 

Gå in på Namn åt de döda-sidorna på Rö�er och boka
en församling med beteckningen “Bör kompl”.  

För många av dessa församlingar är källmaterial till-
gängligt både via SVAR och AD. Vi delar gärna stora
församlingar i mindre delar.

ANNA-LENA HULTMAN

Län Församling                                        Status

AB Stockholm Johannes 1935-46 ........................Ledig
AB Stockholm Gustav Vasa 1906-26 ................Ledig

BD Junosuando 1941-46* ....................................Ledig
BD Karl Gustav 1901-40 ......................................Ledig

M Malmö S:t Petri 1921-38 ................................Ledig

N Dagsås 1937-46 ..............................................Ledig
N Frillesås 1936-40 ............................................Ledig
N Grimeton 1901-46 ..........................................Ledig
N Gällinge 1937-40 ............................................Ledig
N Gödestad 1942-46 ..........................................Ledig
N Harplinge 1936-46* ......................................Ledig
N Holm 1937-46 ................................................Ledig
N Hunnestad 1901-46 ......................................Ledig
N Karl Gustav 1910-46* ....................................Ledig
N Krogsered 1901-46..........................................Ledig
N Kungsäter 1912-46* ........................................Ledig
N Köinge 1901-46 ..............................................Ledig
N Morup 1935-46* ..............................................Ledig
N Nösslinge 1942-46 ..........................................Ledig
N Okome 1935-46 ..............................................Ledig
N Rolfstorp 1937-46 ..........................................Ledig
N Sibbarp 1938-46 ..............................................Ledig
N Skällinge 1936-46............................................Ledig
N Släp 1936-40 ....................................................Ledig
N Slöinge 1936-46* ............................................Ledig
N Spannarp 1942-46 ..........................................Ledig
N Stafsinge 1939-46 ............................................Ledig

Län Församling                                        Status

N Stamnared 1936-46* ......................................Ledig
N Steninge 1936-46* ..........................................Ledig
N Svartrå 1901-46 ..............................................Ledig
N Sällstorp 1941-46* ..........................................Ledig
N Tvååker 1940-46..............................................Ledig
N Tölö 1901-40 ....................................................Ledig
N Tönnersjö 1936-46* ........................................Ledig
N Valinge 1937-46* ............................................Ledig
N Vallda 1901-40 ................................................Ledig
N Veddige 1901-46*............................................Ledig
N Vessige 1901-46 ..............................................Ledig
N Vinberg 1934-46* ............................................Ledig
N Ås 1937-40 ......................................................Ledig
N Ölmevalla 1939-40..........................................Ledig
N Slä�åkra 1919-46 ............................................Ledig

U Norberg 1947 ..................................................Ledig
U Sala stadsförs 1947-49....................................Ledig

W Söromsjöns kbfd 1901-18 ..............................Ledig
W Åsens kbfd 1940-46 ........................................Ledig
W Älvdalens kbfd 1940-46 ................................Ledig

X Gävle Heliga Tref.1936-40 ............................Ledig
X Årsunda 1901-46* ..........................................Ledig
X Österfärnebo 1901-46* ..................................Ledig

Z Lit 1926-34 ......................................................Ledig
Z Sun 1933-46*....................................................Ledig

Projektet ”Namn åt de döda” går bra

Målsä�ningen ligger fast. Till släktforskardagarna 2014 ska
nästa Sveriges Dödbok vara klar! 
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■ Wiki-Rö�er har nu existerat i två och e� halvt år och
har under den tiden växt från cirka hundra artiklar, till
över tusen. Det totala antalet sidvisningar ligger nu på
1,6 miljoner, vilket ger vid handen cirka 1 700 sidvis-
ningar per dygn i genomsni� – a� jämföra med 1 200
för e� år sedan. Så Wiki-Rö�er används verkligen.

Wiki-Rö�er har löpande genomgå�s noggrant och kom-
ple�erats och uppdaterats där det varit nödvändigt. E�
stort antal artiklar har få� ”ansiktslyftningar” då de
hunnit bli mer eller mindre inaktuella sedan de skrevs,
eller anpassats till nyare redigeringsprinciper. I många
fall har det rört sig om a� komple�era länkningar till
andra artiklar som inte fanns då de korrigerade artik-
larna skrevs. 

Vad de ansvariga hoppas på är a� antalet aktiva använ-
dare ska börja växa. För det verkar som a� det stora fler-
talet använder Wiki-Rö�er relativt passivt, som e�
vanligt uppslagsverk. Utan a� utny�ja möjligheterna till
wiki-funktionen som medger e� interaktivt använ-
dande där var och en själv kan skriva. Det redaktionella
arbetet förväntas därför bestå y�erligare en tid fram-
över för a� wikin ska fortsä�a växa och behålla sin be-
tydelse som informationskälla.

De ansvariga skulle vilja se e� större engagemang från
föreningarna, som borde kunna bli förebilder i hur man
gemensamt bygger upp en wiki. Många har egna hjär-
tefrågor som man är experter på och kan skriva artiklar
om. Gör man det breddas Wiki-Rö�ers innehåll och bju-
der in medlemmarna a� göra samma sak. 

JOJJE LINTRUP

Från 100 till över 1000 för Wiki-Rötter

Trög start för invandrarforskare
■ Släktforskning för invandrare har haft som målsä�-
ning a� engagera invandrargrupper i släktforskning. 

Det stora problemet med det är, a� det krävs andra re-
surser a� locka med, än de som finns nu. Det är y�erst
svårt a� engagera folk utan a� kunna erbjuda några
som helst dokument a� forska i. Det är ju tillgänglig-
heten till våra egna arkiv som gör släktforskningen så
populär här i Sverige. För invandrare krävs a� man rent
konkret kan samlas i grupper och forska i t. ex. mikro-
filmat kyrkboksmaterial, för a� det ska vara någon idé
a� försöka.

I samband med bildningen av föreningen Spanskame-
rikansk Släktforskning – SpAm-Gen förra året har en
sådan verksamhet nu initierats. Föreningen har lyckats
få tag på - minst - sex användbara läsapparater. Man
håller också på a� förhandla med FamilySearch om a�
få tillgång till deras digitaliserade och mikrofilmade
material genom a� bli en filial till deras släktforskar-
centra. Därmed kommer projektet a� kunna erbjuda re-
gelrä�a kurser i släktforskning med tillgång till
mormonernas hela bestånd av filmade och digitalise-
rade dokument.

Information om projektet sprids genom utdelning av
foldrar till biblioteken i storstadsregionerna. Dessutom
har och kommer det a� hållas föredrag om släktforsk-
ning för invandrare hos olika släktforskarföreningar.

JOJJE LINTRUP

Arkivera folkbokföringen!
■ För släktforskarna är det viktigt a� folkbokföringen
också efter 1991 bevaras. Sveriges släktforskarförbund
har informerat flera gånger i Angeläget om den här frå-
gan.

Sedan förbundet få� besked från Riksarkivet a� gäl-
lande bestämmelser inte gör det möjligt a� kräva arki-
vering av den befintliga databasen hos Ska�everket har
vi funderat på a� skriva till Regeringen om ändring av
arkivbestämmelserna. Vi har också träffat riksarkiva-
rien och lagt fram våra synpunkter och förslag.

Det vi avvaktar just nu är a� Riksarkivet ska få en test
på folkbokföringsdatabasen genom a� ta fram en be-
folkningsskiva för år 2000. Först då kan vi se om data-
basen är så användbar som ska�everket anser.
Kopian/u�aget av folkbokföringsdatabasen per år 2000
kommer förhoppningsvis då också a� arkiveras hos
Riksarkivet.

Det finns flera andra databaser som också àjourhålls. 

Förbundet kommer i juni a� besöka generaldirektören
för Lantmäteriet. Vi ska då bl a ta upp arkivering av fas-
tighets- och inskrivningsregister samt av lägenhetsre-
gistret. 

Den digitalt förda registerkartan över fastigheter m.m.
bör också arkiveras med jämna mellanrum.

KARL-INGVAR ÅNGSTRÖM
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