
ANGELÄGET 1/2015
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                                 Maj 2015

Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2015.

Dag Fredag den 28 augusti 2015
Tid Kl 15.30 – 19.00 
Plats Sunlight hotel conference and spa, Nytorget 7, 611 38 Nyköping. 

Förslag till dagordning
1. Fastställande av röstlängd
2. Val av ordförande och vice ordförande samt anmälan av sekreterare
3. Val av två ombud a� jämte ordföranden justera protokollet
4. Val av två rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst
7. Förbundsstyrelsens verksamhetsberä�else och förvaltningsberä�else, revisorernas berä�else 

samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Framställningar från förbundsstyrelsen

a) Framtida ordning för stämma, konferenser och släktforskardagar
b) Släkthistorisk sajt

9. Motioner
10. Verksamhetsplan och budget för 2016
11. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
12. Val av en revisor och en revisorssuppleant
13. Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande
14. Ev. övriga frågor

Sekretariatet 
Sekretariatet kommer a� finnas vid ingången till stämmolokalen. Sekretariatet är öppet kl 12.00 - 13.00 samt kl
14.45 - 15.15. Alla ombud ska ha anmält sig i sekretariatet för registrering och för a� hämta ut stämmohandling-
arna senast kl 15:15. 

Före stämman hålls i samma lokal en informationskonferens kl. 13.00. Vid den talar riksarkivarien Björn Jordell,
Niklas Her�man från Arkiv Digital och förbundsordföranden Erland Ringborg. Efter konferensen serveras kaffe. 

Om anmälningar, måltider mm se sid 2.

Kallelse till riksstämma 2015



Välkommen till Nyköping!
Ombud vid stämman
Enskilda föreningar har rä� till följande antal ombud: 

1-299 medlemmar                          E� ombud
300-999 medlemmar                     Två ombud 
1000 eller flera medlemmar       Tre ombud 

För sammanslutning gäller:

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

Stämmoavgift och resebidrag
Medlemsorganisationerna betalar inte någon stämmo-
avgift. 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 kr per mil och bilföraren ersä�s för antalet
passagerare enligt statens reglemente. Andra kostnader
som för hotell, mat och dylikt ersä�s inte.

Ansökan om resebidrag fylls i på en särskild blanke�
och ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 30
september 2015. Blanke�en återfinns i det kuvert med
stämmohandlingar som skall uthämtas före stämman. 
Observera a� färdsä�et ska vara tåg 2:a klass eller billi-
gare alternativ. Bästa pris erhålls vid tidig bokning.

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisa-
tioner har närvarorä� vid stämman. Y�rande- och rös-
trä� har dock endast de som är ombud för med-
lemsorganisationer. 

Anmälan av ombud
Förening ska anmäla ombud till förbundskansliet senast
den 1 augusti 2015 på följande e-postadress: 
ombud2015@genealogi.se 

Anmälan ska innehålla föreningens namn samt namn
på samtliga ombud som representerar föreningen.

Anmälan till fredagsbuffé
Efter stämman är alla ombud välkomna på en kvälls-
buffé. 

Anmälan görs samtidigt med ombudsanmälan. Glöm
inte a� ange eventuell specialkost eller allergi.  

Meny: Oxpy�ipanna med stekt ägg och tillbehör, bröd,
smör och ost. Loka eller lä�öl. 

Anmälan till buffén är bindande för föreningen. Uteblir
man utan a� i god tid (senast 10 augusti) lämna åter-
bud, måste vi tyvärr debitera kuvertkostnaden på 130
kr. 

Medresenärer som inte är ombud
Medresenärer som inte är ombud är givetvis också väl-
komna till kvällsbuffén. Bilje�bokning för dessa perso-
ner görs direkt på www.sfd2015.se

Luncher
Lunchbilje�er till Rosvalla på lördagen och söndagen
beställs på www.sfd2015.se

Det finns även möjlighet a� äta fredagslunch på Sun-
light. Dessa går dock inte a� boka utan beställs och be-
talas på plats. 

Banketten på lördag
Till banke�en är alla föreningsmedlemmar och andra
besökare välkomna. Tänk på a� beställa bilje�er i god
tid för a� garantera plats vid middagen. 

Läs mer om festkvällen och boka bilje�er på
www.sfd2015.se 

OBS! Anmälan senast 1 augusti

Släktforskardagarna 2015 i Nyköping - Årets tema ”Ett gods - En värld”
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Ordföranden har ordet
■ När jag valdes till förbundsordförande vid stämman i
Karlstad gav jag u�ryck för två ambitioner, som jag
också kände starkt stöd för under diskussionerna vid
stämman. 

Den ena ambitionen är a� få igång en bä�re diskussion
med medlemsföreningarna om förbundets verksamhet. 

Till en början gäller det då a� utveckla former för en
sådan diskussion. A� det behövs konferenser som led i
beredningen av förbundsstyrelsens förslag till stämman
är uppenbart. Men några konferenser var inte inplane-
rade under 2014 och 2015, och därför ville jag som e�
första steg skapa e� forum där förbundsstyrelsen och
föreningarna skulle kunna tala med varandra, närmast
då just om en framtida ordning för stämma och konfe-
renser. 

Så uppstod Föreningsforum, som tyvärr blev en ”flop”,
eftersom få föreningar loggade in och ännu färre y�rade
sig om de tankar som förbundsstyrelsen presenterade.
En positiv tolkning av de�a är a� föreningarna hellre
vill diskutera direkt än gå ”nätvägen”. Förbundsstyrel-
sen valde ändå a� ännu en gång pejla opinionen på di-
gital väg genom en enkel enkät om stämma,
konferens/er och släktforskardagar, och den här gången
blev utfallet bä�re – men fortfarande var det bara un-
gefär hälften av föreningarna som svarade. Nu står mi�
hopp till en ordentlig diskussion vid stämman i Nykö-
ping!

Min andra ambition är a� utveckla formerna för plane-
ring och budgetering så a� budgeten presenteras, dis-

kuteras och beslutas i termer av verksamhetsområden
och projekt. 

Jag har varit förvånad över bristen på koppling mellan
verksamhetsplan och budget i det hi�ills tillämpade sät-
tet a� arbeta. Vi genomför nu – men det tar e� par år –
en omorientering som innebär a� stämman ska få ta
ställning till budgeten inte i termer av intäkts- och kost-
nadsslag utan i ändamålstermer. På så sä� blir det en
bä�re grund för a� se hur resurserna verkligen utny�-
jas och därmed också för a� göra avvägningar mellan
olika verksamheter och projekt. Först när vi kommit en
bit längre på denna väg kan det finnas anledning a� på
ny� ta upp frågan om avgifterna till förbundet. 

De här två ambitionerna syftar till a� få förbundet a�
fungera bä�re. Men utvecklingen i omvärlden, i det di-
gitala släktforskningslandskapet, tillsammans med det
sjunkande medlemstalet i många föreningar ställer oss
inför en stor utmaning: Hur ska släktforskarrörelsen
kunna fånga upp alla dem som är intresserade av och
engagerade i släktforskning men inte känner behov av
a� tillhöra någon förening? De över 500 000 unika be-
sökarna på Rö�er under �olåret visar a� de�a är en stor
grupp. A� utveckla Rö�ers Vänner kan vara en väg a�
försöka erövra deras intresse för det som förbundet kan
erbjuda. 

De�a är en framtidsfråga som förbundsstyrelsen ger
hög prioritet och som jag hoppas kan diskuteras vid
nästa års samrådskonferens.

Erland Ringborg
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Medlemsföreningarna

Vid årsskiftet 2014/15 hade förbundet 171 medlemmar.
Ingen ny medlem har antagits under året. Föreningen
G-gruppen och Släktföreningen Sabelskjöld har u�rä�.

De 171 medlemsorganisationerna hade sammanlagt 73
660 medlemskap. Motsvarande siffra vid årets ingång
var 75 553. Minskningen är därmed klart större än de
två senaste åren. Dock bör noteras a� en av de före-
ningar som u�rä� är en släktförening med ca 500 med-
lemmar, av vilka en mycket liten del torde vara
släktforskare. Tendensen a� medlemsantalen minskar
är inte heller genomgående. Ca 60 föreningar ökade
under 2014 si� medlemstal och ca 30 rapporterade oför-
ändrat antal medlemmar. 

Samtidigt som antalet medlemskap i föreningar nu har
minskat under några år, finns det mycket som tyder på
a� intresset för släktforskning är större än någonsin. Det
är en utmaning för släktforskarrörelsen a� fånga upp
också släktforskare som inte finner det som förening-
arna och förbundet i dag erbjuder vara tillräckligt in-
tressant.

Ekonomin i stort 

Förbundets ekonomiska ställning är god. Som framgår
av förvaltningsberä�elsen uppvisar bokslutet för 2014
e� positivt resultat om 1 726 tkr. 

Ledning och organisation

2014 års riksstämma hölls i Karlstad den 29 augusti. I
stämman deltog 146 ombud, som representerade 91 fö-
reningar. 

Förbundsstyrelsen hade t o m riksstämman följande
sammansä�ning:

Ordförande:
Barbro Stålheim, Stigtomta

Vice ordförande:
Peter Wallenskog, Sollentuna (lämnade styrelsen 03-31)
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand

Övriga ledamöter:
Gunilla Didriksson, Lindesberg
Viktoria Jonasson, Brämhult
Eri Larsson, Helsingborg
Jan-Henrik Marinder, Ludvika
Ingrid Månsson Lagergren, Timrå
Bo Peter Persson, Linköping
Carina Strömberg, Vilhelmina

Efter riksstämman i Karlstad har styrelsen varit sam-
mansa� enligt följande:

Ordförande:
Erland Ringborg, Stockholm

Vice ordförande:
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand

Övriga ledamöter: 
Christian Arnet, Stockholm
Susanne Gustavsson Sambia, Mellerud
Viktoria Jonasson, Brämhult
Eri Larsson, Helsingborg
Jan-Henrik Marinder, Ludvika
Ingrid Månsson Lagergren, Timrå
Bo Peter Persson, Linköping
Carina Strömberg, Vilhelmina

Styrelsen hade under året å�a sammanträden, därav e�
per capsulam efter mejlväxling och e� per telefon samt
två i anslutning till riksstämman och Släktforskarda-
garna. 

Verksamhetsberättelse 2014

Mantalsforska - en unik handbok!

För första gången finns det nu en fullständig genomgång -
på nästan 200 sidor - av mantalsskrivningen i Sverige. Från
1500-talet fram till nutid. Författare är Magnus Bäckmark.

Steg för steg - och med ett flertal exempel - kan man följa ut-
vecklingen. Författaren ger handfasta förslag till vad man
kan hitta i längderna och hur man kan använda detta i sin
släktforskning. Detta är en blivande klassiker som behövs i
varje släktforskares bokhylla.
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Styrelsen har inom sig fördelat ansvar för kontakter
med medlemsföreningarna. Styrelseledamöternas besök
hos föreningar redovisas på sidan 7.

Under hösten öppnades på nätet e� slutet Styrelsefo-
rum för fortlöpande kommunikation och diskussion
mellan styrelsens ledamöter. De�a har bidragit till ef-
fektivisering av styrelsearbetet och förkortning av sam-
manträdena. 

I början av december öppnades e� slutet Föreningsfo-
rum för diskussion om verksamheten mellan förbunds-
styrelsen och föreningarna. Varje förening erbjöds tre
inloggningsmöjligheter. Vid årsskiftet hade omkring 20
föreningar utny�jat dessa möjligheter, men ingen dis-
kussion hade ännu startat.

Revisorer var t o m riksstämman Sture Bjelkåker, Linkö-
ping, sammankallande, och Olle Landin, Stockholm.
Efter riksstämman är Lars Sundell, Stockholm, samman-
kallande och Sture Bjelkåker kvarstår. Revisorssupple-
anter har varit Björn Carlsson och Thomas Risbecker, båda
Stockholm. 

Valberedningen har bestå� av:
Anna-Karin Westerlund, Uppsala, 
sammankallande
Mats Ahlgren, Vällingby (efter riksstämman)
Anna-Lena Andersson, Vargön,
Ulf Berggren, Stockholm 
(lämnade beredningen 01-31)
Björn Fredriksson, Boden
Annika Gylling, Ronneby (efter riksstämman)
Anna Lövgren, Vänersborg
Lars Sundell, Stockholm (t o m riksstämman)

Valberedningen sammanträdde under året fem gånger,
därav tre per telefon.

Personal

Förbundet hade under 2014 följande anställda, om inte
annat anges på heltid:

Bri�a Lepp, kanslichef t o m 11-21
Johanna Ekerstrand, bokhandelsansvarig t o m 11-21,
kanslichef fr. o m 11-22

Maria Bra�, redaktör för Rö�er och 
Släkthistoriskt Forum
Anna Cecilgård, prenumerationsansvarig 
fr. o m 04-01, halvtid 
Camilla Eriksson, anbytarvärd fr. o m 12-01, timanställd
Anna-Lena Hultman, projektledare t o m 06-30
Eva Johansson, redaktör för Släktforskarnas årsbok, 
arvodesanställd
Viktoria Jonasson, anbytarvärd t o m 11-30, timanställd
Lars Karlsson, IT-stöd t o m 04-30
Jojje Lintrup, bokhandel, släktforskningsfrågor
Nina Mårtensson, webbutvecklare
Carl Szabad, projektledare t o m 06-30

I samband med förändringen på kanslichefsposten re-
kryterades en ny ansvarig för ekonomi och bokhan-
delsadminstration, som tillträdde i februari 2015.

Släktforskardagarna

Den 30 och 31 augusti anordnades Släktforskardagarna
i Karlstad med Värmlands Släktforskarförening som
huvudarrangör.

I slutet av maj biföll förbundsstyrelsen Nyköping-
Oxelösunds Släktforskarförenings ansökan om a� an-
ordna Släktforskardagarna 2015 i Nyköping. I anslut-
ning härtill beviljades föreningen e� startbidrag, och
förbundet ställde ut en förlustgaranti. Förbundet teck-
nade också efter diskussioner med Nyköping-Oxelö-
sundsföreningen e� samarbetsavtal med Arkiv Digital,
grundat på a� företaget skulle träffa överenskommelse
med föreningen om a� bli huvudsponsor för Släktfors-
kardagarna.

Tjänster och produkter

Rö�er 
Nä�idningen Rö�er är förbundets ansikte utåt. Efter
2013 års omfa�ande förnyelse av sajten har antalet
besök på fortsa� a� öka. Rö�er hade under 2014 över
537 000 unika besökare, som gjorde sammanlagt över
1.2 miljoner besök. Antalet sidvisningar var nästan 6
miljoner. Motsvarande siffror 2013 var ca 326 000 unika
besökare, som sammanlagt gjorde strax över 1 miljon
besök, och 3 400 000 sidvisningar.  Från 2013 till 2014
ökade alltså antalet unika besökare med 64%, antalet
besök med 21% och antalet sidvisningar med 74%.

Trots a� många diskussioner i släktforskningsfrågor nu
förs också på sociala medier, bl. a i medlemsförening-
ars regi, står sig Anbytarforum som den centrala platsen
för frågor, svar och erfarenhetsutbyte inom området.
Anbytarforum har den ovärderliga fördelen a� det som
en gång skrivits bevaras tillgängligt och sökbart. Vid
årets slut fanns 27 045 registrerade konton och över
1 311 000 publicerade inlägg. Anbytarforums tekniska
pla�form är emellertid föråldrad, och en förnyelse kom-
mer a� påbörjas under 2015.

Rö�ers Vänner
har vad gäller antal i stort återhämtat sig efter �olårets
nedgång. De�a beror inte minst på den förbä�ring av
prenumerationstjänsten som genomförts. Vid årets slut
fanns 7 513 registrerade vänner. A� de allra flesta ser
sin insats som e� allmänt bidrag till Rö�er och dess ut-
veckling är dock uppenbart; bara 507 loggade någon
gång in för a� studera tillgängligt material. Den sär-
skilda inloggningen kommer därför a� avvecklas, och
Rö�ers vänner kommer a� utvecklas inom ramen för
Rö�er. 

Rö�erbokhandeln
utgör förbundets i särklass främsta inkomstkälla. En ny
ordning för webbhandeln har implementerats. Bokhan-
deln hade under året 69 000 unika besökare som gjorde
över 89 000 besök. Motsvarande siffror 2013 var 57 000
unika besökare och 73 000 besök. Från 2013 till 2014
ökade således antalet besökare med 20% och antalet
besök med 22%.  

Wiki-Rö�er
Kansliet har inte kunna prioritera produktion av artik-
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lar för Wiki-Rö�er, som under 2014 innehöll totalt 2660
artiklar, en marginell ökning från 2013. 

Gravstensinventeringen 
har fortsa� a� öka i omfa�ning. 2014 registrerades näs-
tan 69 000 gravar och över 145 000 personer. Totalt in-
nehöll databasen närmare 209 000 gravar och närmare
456 000 personer. Gravstensinventeringen hade 68 700
besök av 31 500 besökare a� jämföras med 2013 års siff-
ror: 66 500 besök av nästan 24 000 besökare. 

Porträ�fynd
Under 2014 laddades ca 12 400 bilder upp till Porträ�-
fynd, och närmare 1900 kommentarer skrevs. Från 2013
ökade bilduppladdningen med nästan 65%.

Publikationer

Släkthistoriskt Forum 
utkom under året med fem nummer och hade vid årets
slut över 6 000 prenumeranter. De�a får ses som till-
fredsställande med tanke på konkurrensen från andra
tidskrifter inom området.

Släktforskarnas årsbok
med ny redaktör utkom under sommaren i sin 27:e ut-
gåva. Närmare 2400 böcker såldes under året. 

Sveriges dödbok 1901-2013 
lanserades till Släktforskardagarna. Denna sjä�e version
av dödboken omfa�ar ca 9,3 miljoner poster och är ba-
serad på många frivilliga registreringsinsatser under
ledning av de erfarna projektledarna Anna-Lena Hult-
man och Carl Szabad. Som nämnts inledningsvis är för-
säljningen av dödboken den främsta orsaken till
förbundets positiva ekonomiska resultat. Vid årsskiftet
hade över 8 000 DVD och USB-minnen sålts. Arbetet
med nästa version av dödboken, omfa�ande även åren
1860-1900, startade under hösten.

I förbundets handboksserie utkom under året nr 7: Anor
från landsvägen av Bo Lindwall, som handlar om hur
man söker sina rö�er bland resandefolken. Under 2015
är sex nya handböcker liksom nya upplagor av tre äldre
handböcker aktuella.

Reformprojekt

Stämman i Karlstad gav förbundsstyrelsen i uppdrag
a� utreda uppläggningen av och formerna för av
stämma och konferenser. Utgångspunkten var a� kon-
ferenser av något slag bör införas som led i beredningen
av styrelsens förslag till stämman. I december presen-
terade styrelsen på Föreningsforum sina överväganden
om en framtida ordning för stämma, samrådskonferen-
ser och släktforskardagar. Inga reaktioner hann dock
komma före årets slut. Diskussionen går vidare under
2015.

Arbetet med en släktforskarrörelsens betalsajt, kallad
Släkthistorisk sajt, presenterades i en rapport inför
stämman i Karlstad utan a� några förslag lades fram.
Frågan togs upp igen i början av hösten med en förfrå-
gan till föreningarna om intresse av a� medverka. Bara
e� 30-tal föreningar svarade, och av dessa var endast

ungefär hälften positiva. Förbundsstyrelsen ansåg sig i
de�a läge inte ha underlag för a� gå vidare utan ser
fram mot fortsa�a diskussioner.

Omvärldskontakter

Förbundet har i sina kontakter med Riksarkivet disku-
terat folkbokförings- och tillgänglighetsfrågor. Vi har
betonat vikten av e� reguljärt organ för samråd mellan
Riksarkivet och hembygds- och släktforskarförbunden.
Erland Ringborg medverkade vid avslutningskonferen-
sen för Riksarkivets folkbokföringsprojekt i september.
Karl-Ingvar Ångström representerade förbundet vid
SVAR:s 30-års-jubileum., där även Carina Strömberg be-
rä�ade om SVAR:s historia. Bo Peter Persson har varit
förbundets representant i styrelsen för Riksarkivets vän-
förening, Pro Memoria.

I frågan om folkbokföringsdatabasen som grund för
släktforskning tillskrev förbundet inför riksdagsvalet
samtliga riksdagspartier. Bara två partier svarade, men
dessa redovisade en positiv inställning till förbundets
propåer. Förbundet förberedde under hösten en fram-
ställning till regeringen i frågan.

Förbundet fanns märkligt nog inte med bland dem som
Lantmäteriet ålades a� samråda med i si� uppdrag a�
föreslå de distrikt som ska finnas i folkbokföringen fr. o
m 2016. I första hand genom Karl-Ingvar Ångström fick vi
dock möjlighet a� följa Lantmäteriets arbete och i de-
cember fick vi del av verkets preliminära förslag. De�a
skickades till föreningarna på en snabbremiss, och de
synpunkter som kom in kunde tas in i underlaget för
det fortsa�a agerandet i förhållande till Finansdeparte-
mentet.

Slutord

Förbundsstyrelsen tackar medlemsföreningarna och
förbundets hängivna personal för e� go� arbetsår 2014.
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Förbundsstyrelseledamöters 
besök hos medlemsorganisationer
Gunilla Didriksson
Föreningen Nora Släktforskare
Kumla Släktforskarklubb
Linde Bergslags Släktforskarförening, Lindesberg
Sala-Heby Släktforskare
Sällskapet Släktforskarne Fagersta
Västra Mälardalens Släktforskare, Köping
Örebro släktforskare

Viktoria Jonasson
Alingsås Släktforskarförening
Borås Släktforskare
Falbygdens Släktforskarförening
Kinds Forskarklubb
Marks Härads Släktforskarförening
Ulricehamnsbygdens Forskarklubb
Västgöta Genealogiska Förening

Eri Larsson
Bjäre Släktring
Blekinge Släktforskarförening
Bromölla Släktforskarförening
Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening
Kullabygdens Släktforskare
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskarförening
Landskronabygdens Släktforskare
Malmö Släktforskarförening
Skånes Genealogiska Förbund
Södras Hallands Släktforskarförening
Sölvesborgs Släktforskarförening
Ängelholms Släkt- och Folklivsforskarförening
Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening

Jan-Henrik Marinder
Borlänge Släkt- och Hembygdsforskarförening
Dalasamverkan i Ludvika (föreningar från Borlänge,
Gagnef och Falun)
Dalasamverkan i Vansbro (föreningar från Borlänge,
Falun och Leksand)
Folkare Släktforskarförening, Avesta

Bo Persson
Östgöta Genealogiska Förening

Erland Ringborg
GöteborgsRegionens Släktforskare
Södra Roslagens Släktforskarförening

Carina Strömberg
Lyckselebygdens Släktforskarförening
Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare
Ramsele Släktforskarförening
Sollefteå Släktforskare

Barbro Stålheim
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Peter Wallenskog
Genealogiska Föreningen

Karl-Ingvar Ångström
DIS-MITT
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, Örnsköldsvik
Härjedalens Släktforskarförening, Sveg
Härnösands Släktforskare
Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare, Östersund
Midälva Genealogiska Förening, Sundsvall
Ådalens Släktforskarförening, Kramfors

Allt fler läser nu vår egen tidning Släkthistoriskt Forum. Såväl innehåll som utseende har förny-
ats och tidningen är bättre än någonsin. 

Du som inte prenumererar går miste om mycket! Ända sedan 1982 har tidningen speglat det som
händer på släktforskningens område. Spännande forskningsresultat, nya metoder och nya möj-
ligheter återfinns i spalterna. Internet kan inte ersätta Släkthistoriskt Forum - bara komplettera!

Följ med utvecklingen, läs hur andra har gjort, ta del av släktforskningsresultat och håll dig upp-
daterad.  Tidningen kostar fortfarande bara 225 kr per år och kommer fem gånger per år.

Enklast beställer du din prenumeration direkt i Rötterbokhandeln, www.rotterbokhandeln.se
Du kan också ringa mån-ons 9-12 telefon 08-440 75 51 eller maila: pren@genealogi.se

Du läser väl Släkthistoriskt Forum?
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Förbundets ekonomiska ställning är fortsa� god  och
har förstärkts genom ett positivt resultat för 2014 om
1 726 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till
7 897 tkr. 

I förvaltningsberä�elsen för 2013 gjordes för första
gången en fördelning av intäkter och kostnader på verk-
samhetsområden. Denna fördelning baserades bl a på
en uppska�ning av personalinsatsernas fördelning, som
inte redovisades utåt. I linje med beslut vid 2014 års
stämma går arbetet  med en budgetuppläggning i
denna form vidare. Under 2015 görs löpande en fördel-
ning av personalens insatser liksom av intäkter och
kostnader på resultatenheter motsvarande verksam-
hetsområden. De�a kommer givetvis a� ge en säkrare
grund för fördelningen. Här redovisas 2014 års resultat
per verksamhetsområde på samma tentativa grund som
2013 års, som redovisas först, så a� en jämförelse mellan
dessa år blir möjlig.

Resultat per verksamhetsområde

2013 Förbunds- Publika-  IT Bok- Totalt
verksamhet tioner Web handeln

Omsättning 2024 2161 657 4389 9231

Direkta
kostnader 0 -788 -23 -1884 -2695

Externa
kostnader -1648 -419 -500 -574 -3141

Personal- -1768 -421 -1234 -1078 -4502
kostnader

Finansnetto 290 290
/avskr.

Redovisat 1102 533 -1100 853 -817
resultat

I omsä�ningen för Förbundsverksamhet ingår organi-
sationsavgifter med 911 tkr. De anställda fördelade sig
enligt följande: Förbundsverksamhet 2,37, Publikatio-
ner 0,86, IT och Web 1,85 och Bokhandeln 1,3.

I personalkostnader för Förbundsverksamhet ingår er-
sä�ningar till förbundsstyrelsen med 208 tkr och ersä�-
ning till uppdragstagare med 221 tkr. I personalkost-
nader för Bokhandeln ingår 248 tkr för ersä�ningar till
förfa�are.

2014 Förbunds- Publika-       IT Bok- Totalt
verksamhet tioner Web handeln

Omsättning 1851 2027 966 7 084 11929

Direkta
kostnader 0 -786 -83 -1898 -2767

Externa
kostnader -1950 -264 -415 -499 -3129

Personal- -1591 -502 -1079 -1226 -4398
kostnader

Finansnetto 92 92
/avskr.

Redovisat -1598 475 -611 3461 1726
resultat

I omsä�ningen för Förbundsverksamhet ingår organi-
sationsavgifter med 910 tkr.

De anställda fördelade sig enligt följande: Förbunds-
verksamhet 2,53, Publikationer 0,72, IT och Web 2,11 
och Bokhandeln 1,5.

I personalkostnader för Förbundsverksamhet ingår er-
sä�ningar till förbundsstyrelsen med 288 tkr och i  Bok-
handeln ingår ersä�ning till förfa�are med 201 tkr.

Intäkter 

Bidragen till Rö�ers Vänner har under år 2014 ökat med
drygt  150 tkr. Prenumerationsintäkterna från Släkthis-
toriskt Forum har minskat något, medan årsboken sålts
på samma nivå som 2013. 

Försäljningen i bokhandeln har ökat med närmare 2 700
tkr jämfört med föregående år. Huvudförklaringen är
utgivningen av Sveriges Dödbok 1901-2013. En produkt
av de�a slag har en betydligt högre marginal  än böcker. 

Organisationsavgiften har i likhet med tidigare år legat
på 12 kr per föreningsmedlem. Redovisade organisa-
tionsintäkter baserar sig på medlemsantalet i förening-
arna den 31 december 2013: 75 558. 

Av intäkterna svarar bokhandeln för 59 % (föregående
år 47%). Organisationsavgiften svarar för 8 % (2013
10%). 

Kostnader 

Bokhandelns direkta kostnader är lägre än föregående
år trots a� omsä�ningen är väsentligt  högre . De�a för-
klaras främst av de lägre kostnaderna för den domine-
rande produkten, Sveriges Dödbok. Kostnaderna för
årsboken och Släkthistoriskt Forum har i princip varit
oförändrade .

Förvaltningsberättelse 2014
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Övriga externa kostnader är i stort oförändrade jämfört
med 2013.

Personalkostnaderna har minskat något jämfört med fö-
regående år. Minskningen kan främst förklaras av  en
vakans i slutet av  året. I personalkostnader ingår arvo-
den till uppdragstagare som inte innehar F-ska� med
ca 469 tkr. 269 tkr av personalkostnaderna täcks av er-
sä�ning från Arbetsförmedlingen, vilken redovisas som
övrig intäkt.

Budgetjäm- Bokslut Budget Avvikelse
förelser, tkr

Omsättning 11 929 13 962 -2 033

Handelsvaror och 
andra direkta
kostnader -2 767 -4 542 1 775

Övriga externa -3 129 -3 644 515
kostnader

Personalkostnader -4 398 -4 437 39

Avskrivningar -44 -36 -8

Rörelseresultat 1 591 1 303 288

Finansnetto 136 40 96

Redovisat resultat 1 726 1 343 383

Personal

Antalet anställda har i medeltal varit 6,38 (föregående år
6,86).

Investeringar

Under året har inköp av inventarier gjorts för samman-
lagt 35 tkr. Avskrivningar har gjorts enligt plan med 44
tkr.

Resultat och finansiell ställning

Förbundet uppvisar e� positivt resultat uppgående till
1 726 tkr (föregående år -817 tkr).  Eget kapital uppgick
vid årets slut till 7 897 tkr motsvarande 79 % av till-
gångarna (föregående år 6 171 tkr, 74 %). Kortfristiga
placeringar redovisas enligt lägsta värdets princip, dvs
det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet.
Marknadsvärdet per den 31 december 2014 uppgick till
5 576 tkr vilket motsvarar e� orealiserat översko� om
503 tkr.

Förslag till vinstdisposition

I likhet med tidigare år föreslås en ökning av det egna
kapitalet med 5%  och a� återstoden av årets resultat
förs till resultatutjämningsfonden.

I enlighet härmed föreslås

a� 1 598 712,97 kr förs till resultatutjämnings-
fonden och

a� 127 284,43 kr balanseras i ny räkning

Förbundets resultat och ställning per 2014-12-31 redo-
visas i efterföljande resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.



10  ANGELÄGET 1 ● 2015

Resultaträkning
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Balansräkning
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Revisionsberättelse
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Verksamhetsplan och budget 2016
2016 blir e� konsolideringsår, då två uppgifter som rör
förbundets sä� a� fungera står i fokus: 

1. a� utveckla formerna för diskussioner mellan 
förbundsstyrelsen och föreningarna om verksam-
hetens inriktning och 

2. a� utveckla planerings- och budgeteringsordningen
så a� prioriteringar görs i verksamhets- och 
projek�ermer. I avvaktan på resultat av de�a arbete
aktualiserar förbundsstyrelsen inte några nya större
projekt, presenterar inte någon långtidsplan och tar 
heller inte upp frågan om avgiftshöjning.

Förbundsstyrelsen ser samtidigt positivt på de närmaste
åren. Förbundets ekonomiska ställning är stark, och ka-
pitalet är av en storlek som knappast är nödvändig för
a� trygga verksamhet även under ekonomiskt mindre
gynnsamma år. För 2017 kommer den nya versionen av
Sveriges dödbok a� bidra till en väsentlig förstärkning
av intäkterna. 

En utmaning är a� möta det minskade antalet medlem-
skap i föreningarna och a� försöka fånga upp de många
som är engagerade i släktforskning utan a� tillhöra
någon förening. De planer vi har a� reformera Rö�ers
Vänner får i de�a sammanhang stor betydelse.

Verksamheten

Diskussionen om den framtida uppläggningen av
stämma och samrådskonferenser måste föras till slut
under 2016. Tills vidare gäller ordningen med stämma
i slutet av augusti. Som led i beredningen av förbunds-
styrelsens förslag till denna stämma ska en samråds-
konferens organiseras i mars. 

Släktforskardagarna har vuxit i omfa�ning så a� det är
svårt för enskilda föreningar a� ta på sig arrangörsan-
svaret. Samarbete med en professionell mässarrangör
inleds, samtidigt som samarbetet med Arkiv Digital
fortsä�er. Förbundet är också bere� a� göra en större
insats än hi�ills för a� säkra arrangemangen. 

Beroende på utfallet av förbundets skrivelser till Rege-
ringen och Ska�everket under 2015 fortsä�er bevak-
ningen av frågor om folkbokföringsdatabasen som
grund för släktforskning.

Det enda större projektet under 2016 blir det fortsa�a
arbetet med Namn åt de döda och version 7 av Sveriges
dödbok. Insamlingen av uppgifter ska avslutas före
årets slut. 

Under förutsä�ning a� en förstudie kan finansieras och
genomföras, bör frågan om en släktforskarrörelsens

egen betalsajt, Släkthistorisk sajt, föras till beslut under
året. 

Efter den omfa�ande utgivningen av handböcker under
2015 räknar vi inte med så många nya handböcker
under 2016. En handbok om forskning i samiska rö�er
planeras. 

Det är en utmaning a� genom marknadsföringsinsatser
bevara och helst öka prenumerantstocken för Släkthi-
storiskt Forum i konkurrensen med andra tidskrifter
med liknande tema.

Nya riktlinjer för Släktforskarnas årsbok har bidragit till
en höjning av kvaliteten. Kvalitet ska i fortsä�ningen
säkras bl. a. genom a� flera artiklar beställs och arvo-
deras. 

Budgeten

Det hi�ills tillämpade sä�et a� presentera budgeten för
stämman har enligt förbundsstyrelsens mening inte ge�
det bästa underlaget för a� diskutera förändringar och
prioriteringar. 

Som nämnts i förvaltningsberä�elsen för 2014 kommer
kansliets sä� a� arbeta under 2015 a� ge en säkrare
grund för fördelningen av intäkter och kostnader på
verksamhetsområden. Förbundsstyrelsen är samtidigt
angelägen a� budgeten redan nu diskuteras och be-
handlas i sådana termer. Vi utgår därför i det följande
från den tentativa fördelning på verksamhetsområden
som redovisades i budgeten för 2015. 

Samtidigt är ordningen a� en detaljerad budget för det
kommande verksamhetsåret utarbetas å�a-nio måna-
der före verksamhetsårets början problematisk, därför
a� så mycket av det innevarande årets ekonomiska ut-
fall inte kan överblickas och därför a� en konkret pla-
nering för det kommande året också av andra skäl är
svår a� göra så tidigt. Kansliet har i början av 2015 för-
delat om budgeten för de�a år på e� sä� som ger en
bä�re grund för a� förstå och diskutera de förändringar
som föreslås för 2016. Förbundsstyrelsen förutsä�er a�
den i slutet av 2015 på samma sä� kan ta hänsyn till ut-
vecklingen under året och göra smärre omfördelningar
till den budget för 2016 som nu presenteras.

I det följande redovisas i tur och ordning den av stäm-
man i Karlstad godkända budgeten för 2015, den av
kansliet omfördelade budgeten för samma år och sty-
relsens förslag till budget för 2016. 
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2015 Förbunds- Publikationer  IT / Web Bokhandeln Totalt
godkänd verksamhet

Omsättning 1867 2215 870 6000 10952
Direkta kostnader -40 -860 -400 -2516 -3816
Personalkostnader -1682 -518 -941 -753 -3894
Övriga kostnader -1839 -151 -271 -743 -3004
Finans/avskrivningar -4 0 0 0 -4

Budgeterat resultat -1698 686 -742 1998 234

2015 omfördelad * Förbunds- Släkthisto- Rötters Rötter Bok- Års- Proj Totalt
verksamhet riskt Forum Vänner utveckling handeln boken NÅDD

Omsättning 1867 1565 820 75 6000 625 10952
Direkta kostnader 0 -500 -400 -2516 -360 -40 -3816
Externa kostnader -1099 -416 -175 -290 -747 -97 -181 -3004
Personalkostnader -1708 -495 -186 -370 -777 -124 -232 -3894
Finansnetto/avskrivn. -4 -4
/avskrivningar

Budgeterat resultat -945 154 459 -985 1960 44 -453 234

* Denna fördelning är enligt samma principer som 2016 års budget, för lättare jämförelse.

2016  Förbunds- Släkthisto- Rötters Rötter Bok- Års- Proj Totalt
föreslagen verksamhet riskt Forum Vänner utveckling handeln boken NÅDD

Omsättning 1746 1535 800 115 4600 600 9396
Direkta kostnader 0 -520 -70 -400 -1909 -347 -50 -3296
Externa kostnader -992 -299 -171 -299 -556 -43 -321 -2682
Personalkostnader -1611 -416 -239 -416 -962 -59 -446 -4149
Finansnetto/avskrivn. 36 36

Budgeterat resultat -821 300 320 -1000 1173 151 -817 -695
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Budget 2016 Budget 2015 Utfall 2014  Utfall 2013

Intäkter 

Organisationsavgifter 876 000 911 000 911 000 914 000

Rötters Vänner 800 000 820 000 878 000 625 000

SHF 1 450 000 1 440 000 1 368 000 1 435 000

Årsbok 600 000 625 000 595 000 595 000

Kurser 50 000 0 66 000 99 000

Bokhandel 4 600 000 6 000 000 7 085 000 4 389 000

Annonser Rötter 115 000 75 000 88 000 86 000

Annonser SHF 85 000 125 000 64 000 76 000

Vidareuthyrning lokaler 600 000 564 000 596 000 595 000

Uthyrning konferensrum 10 000 0 0 0

Övrigt 6 000 200 000 8 000 11 000

Lönebidrag 204 000 192 000 268 000 405 000

Summa Intäkter 9 396 000 10 952 000 11 927 000 9 230 000

Direkta kostnader

Direkta kostnader SHF -460 000 -500 000 -431 000 -421 000

Porto SHF -60 000 0 -185 000 -545 000

Porto Rötters Vänner -70 000 0 0 0

Direkta kostnader årsbok -320 000 -360 000 -355 000 -367 000

Porto årsbok -27 000 0 0 0

Direkta kostnader Rötter -400 000 -400 000 -83 000 -23 000

Direkta kostnader bokhandel -1 280 000 -2 236 000 -1 334 000 -1 519 000

Fraktkostnader bokhandel -319 000 0 -230 000 0

Royalty bokhandel -210 000 -280 000 -334 000 -115 000

Övriga projekt, NÅDD -50 000 -40 000 0 0

Köpta tjänster bokhandel -100 000 0 0 0

Summa direkta kostnader -3 296 000 -3 816 000 -2 952 000 -2 990 000

Övriga kostnader

Summa övriga kostnader -2 682 000 -3 004 000 -2 944 000 -2 846 000

Summa personalkostnader -4 149 000 -3 894 000 -4 398 000 -4 501 000

Summa Finansnetto/avskrivningar 36 000 -4 000 92 000 290 000

Resultat -695 000 234 000 1 726 000 -817 000

Som en illustration till innebörden i de förändringar som föreslås redovisas nedan en jämförelse av intäkter och
kostnader för åren 2013-2016.
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Kommentarer till budgetförslaget
Förbundsverksamhet 

Organisationsavgifter 
Vi räknar med 73 000 individuella medlemskap och
oförändrad avgift. 

Släktforskardagar och samrådskonferens
Y�erligare medel sä�s av för Släktforskardagarna för
a� säkra arrangemangen. Medel beräknas för en sam-
rådskonferens i mars 2016 med samma antal ombud per
förening som för stämman. 

Utbildning av kursledare
Vi räknar med en kurs på våren och en kurs på hösten
med 12-13 deltagare per tillfälle under 2016. Kurserna
ska finansieras av deltagaravgifter men förbundet ska
subventionera avgifterna för deltagare som är nomine-
rade av föreningar.  

Lokalhyror 
Sedan 2012 har vi få� en hyreshöjning på 6,54 % från
hyresvärden (förbundets parkeringsplats ej inräknad)
utan a� vi samtidigt höjt hyrorna för våra hyresgäster.
Vi räknar därför med en hyreshöjning för dessa med 2,2
% per år fr. o m 2016.

Släkthistoriskt Forum 

Vi räknar med a� hålla nivån 6 400 prenumeranter. Di-
rekta kostnader och fraktkostnader för tidningen ligger
på i princip samma nivå som förra året, men portokost-
naden redovisas separat. Vi har räknat med 15 000 kr
per nummer för a� betala skribenter och köpa bilder.
En översyn av prislistan för annonser ska göras.

Rötters Vänner 

Förbundsstyrelsen vill efter avveckling av den särskilda
inloggningen utveckla Rö�ers Vänner. De förändringar
som planeras kommer förhoppningsvis a� bidra till en
ökning av intäkterna. I avvaktan på de�a räknar vi med
intäkter på oförändrad nivå. Portokostnaden redovisas
nu separat. 

Rötter Utveckling

Vissa kostnader för byggandet av e� ny� Anbytarforum
kommer a� belasta budgeten 2016.

Vi håller budgeten på samma nivå som 2015 för a�
säkra möjligheten a� y�erligare förbä�ra sidan och göra
den ännu mer användarvänlig. En översyn av prislistan
för annonsering i form av banners ska också göras.

Bokhandeln 

Ännu finns endast en ny handbok planerad, men vi
hoppas på y�erligare någon. Vi räknar med en försälj-
ning på 4,6 milj. kr, baserat på a� vi går in i 2016 med e�

bra sortiment och många nya titlar från hösten. Frakt-
kostnaderna för bokhandeln budgeteras nu särskilt.

Årsboken 

Genom en mer informativ och riktad marknadsföring
hoppas vi få upp intresset för årsboken men räknar med
ungefär samma antal sålda exemplar – 2400 – som 2014.
Direkta kostnader för årsboken ligger på i princip
samma nivå men portokostnaden bokförs separat. 

Projekt, NÅDD

Vi räknar med en projektledare på halvtid under första
halvåret och på heltid under andra halvåret. 
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Motioner
MOTION NR 1

Om Släktforskarförbundets redovisning

❏ ❏ ❏  Även om ökad tydlighet i förbundets redovis-
ning både utlovades i�ol för 2014 och a� en motion i
ämnet då mo�ogs positivt, så behöver det y�erligare
förtydligas vad som redovisas i detalj. De�a med tanke
på förbundsstyrelsens försök i�ol a� höja föreningsav-
giften till förbundet kan tänkas följas av fler sådana för-
slag, kanske redan i år, vilket är okänt när de�a skrivs. 
Medlemsföreningarna behöver detaljerade uppgifter
vad olika delar av verksamheten kostar, för a� kunna
ta ställning till om det är ökade avgifter som behövs,
eller om det finns delar av verksamheten som går med
förlust eller av andra skäl bör läggas ned. 

I �olårets motion talades det endast om kärnverksam-
heten, med exemplen ”bokhandeln/förlagsverksamhe-
ten, för Rö�er och för större utvecklingsprojekt”.  Men
det behövs mer detaljerad information om varje pro-
dukt. 

Exempelvis måste allt räknas in i redovisningen av
Släkthistoriskt Forum, det vill säga även lönen för re-
daktören, den andel av arbetstiden som är anslagen för
tidningen. Eftersom tidningen sedan länge haft en ned-
åtgående trend då det gäller antalet prenumeranter,
måste alla kostnader räknas med för a� man ska kunna
bedöma om det fortfarande är en verksamhet som går
med vinst. 

Exakt samma sak gäller årsboken. 

På samma sä� vore det en fördel om varje handboks
kostnader och inkomster redovisas för sig, även om
varje enskild sådan inte är någon större post. I de�a fall
behövs naturligtvis en ackumulerad redovisning, efter-
som försäljningen fortsä�er efter det år boken givits ut.
Det bör ändå gå a� få en rimlig uppfa�ning om hur bra
respektive bok sålt. 

En sådan detaljerad redovisning torde redan finnas i
förbundets bokföring, varför de�a borde handla om en
liten insats från förbundet, men e� stort steg för a� ge
föreningarna bä�re beslutsunderlag. 

Vi yrkar därför:  

a� en detaljerad redovisning av inkomster och 
utgifter på produktnivå införs, inklusive för 
2014 om en sådan inte redan framlagts inför 
stämman 2015. 

StorStockholms Genealogiska Förening  
DIS-Öst 

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ I förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan
för 2016 sägs a� en av de uppgifter som står i fokus är

a� skapa förutsä�ningar för budgetering och priorite-
ring i verksamhets- och projek�ermer.  Som e� led i
de�a bokförs under 2015 alla slags kostnader – inköps-,
produktions- och fraktkostnader liksom löner till per-
sonal och arvoden till redaktörer och förfa�are – på e�
antal resultatenheter: Förbundsverksamhet, Rö�er ut-
veckling, Rö�ers Vänner, Bokhandeln, Släkthistoriskt
Forum, Släktforskarnas Årsbok och projektet NÅDD. I
början av 2016 kommer det därmed a� finnas e� fak-
tiskt underlag för redovisning och budgetering i verk-
samhetstermer. I avvaktan på de�a presenterar
styrelsen i år ingen långtidsplan och tar heller inte upp
frågan om avgiftshöjning.

Den uppläggning av budgetering och redovisning som
motionärerna efterlyser kommer således a� förverkli-
gas, men de�a kan inte ske förrän e� underlag finns av-
seende hela verksamhetsåret 2015. Dock ser förbunds-
styrelsen inte heller då en redovisning på produktnivå
som meningsfull. De kalkyler som görs inför produk-
tionen av en handbok eller annan skrift har god täck-
ningsmarginal, och det är enkelt a� ta fram och redovisa
uppgifter om försäljningen av enskilda skrifter utan a�
därmed tynga den ekonomiska redovisningen.

Med hänvisning till vad som anförts föreslår förbunds-
styrelsen 

a� stämman, med instämmande i motionärernas 
principiella syfte, avslår motionen.

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

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

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

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

MOTION NR 2

Angående bidrag till föreningar som vill producera
sin medlemstidning som taltidning.

❏ ❏ ❏  I Sverige beräknar man a� cirka sex procent av
befolkningen har en läsnedsä�ning.  

Av dessa sex procent finns det många med nedsa� syn,
eller annan läsnedsä�ning, men som fortfarande har e�
stort brinnande intresse för släktforskning. I si� med-
lemskap får de lokalföreningens medlemstidning, men
de med nedsa� synförmåga/läsnedsä�ning kan ha svårt
a� ta del av denna.  

En lösning är a� läsa in tidningen som taltidning och
tillhandahålla den till de medlemmar som är i behov av
de�a. I Blekinge Släktforskarförening erbjuder vi vår
medlemstidning Släkt-Eken som inläst taltidning sedan
2011 och har få� positiv reaktion från de medlemmar
som får den i det formatet. Vår tanke, när vi inledde
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denna förmån, var a� ge medlemmar med behov
samma möjlighet/rä�ighet som de andra medlem-
marna a� ta del av medlemsinformation. 

Det är dock dyrt a� tillhandahålla denna service, för
ofta e� fåtal medlemmar, och e� årligt ekonomiskt bi-
drag skulle kunna ge alla föreningar möjlighet a� även
ha kontakt med, och behålla, sina medlemmar med läs-
nedsä�ning. 

Blekinge Släktforskarförening förslår a� riksstämman
beslutar 

a� ge Sveriges Släktforskarförbund uppdrag a� avsä�a
medel för lokalföreningar a� söka avseende hjälp a� fi-
nansiera inläsning av medlemstidning som taltidning 

a� denna möjlighet införs snarast möjligt dock senast i
2016 års budget 

a� även utreda möjligheten a� tillhandahålla Släkhis-
toriskt Forum som taltidning  

Styrelsen för Blekinge Släktforskarförening 
gm Annika Gylling 

Motionen antagen vid Blekinge Släktforskarförenings
årsmöte den 28 februari 2015 som föreningens egen
samt a� skicka den vidare till förbundets riksstämma.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen har självfallet sympati för mo-
tionens syfte. Ambitionen a� göra medlemsblad till-
gängliga som taltidningar kan finnas hos många
föreningar, och förbundsstyrelsen ser det inte som rea-
listiskt a� införa en ordning som ger möjlighet till bi-
drag för de�a ändamål från förbundsbudgeten. I stället
rekommenderas medlemsföreningarna a� hjälpa be-
rörda medlemmar a� utny�ja det stöd till inläsning av
texter som kan ges bl. a av de kommunala biblioteken.

Med hänvisning till vad som anförs föreslår förbunds-
styrelsen 

a� stämman avslår motionen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kyrkböcker i före detta 
svenska Pommern
■ Till stämman 2014 hade en motion lämnats in avse-
ende digitalisering av kyrkböcker i f.d. svenska Pom-
mern med hjälp av Riksarkivet/SVAR. 

Förbundsstyrelsen meddelade som svar på motionen,
a� de�a skulle undersökas och resultatet meddelas i e�
kommande Angeläget.

Under senare år har intresset för släktforskning ökat
markant i Tyskland. Genom den nazistiska regimens
krav på raspass (Ahnenpass) har ämnet inte kunnat be-
röras på samma sä� som i de flesta andra länder. Då
släktforskning ändå har bedrivits, har den gällt emi-
granter och borgerliga och högreståndssläkter.

Som e� resultat av det ökade intresset och a� det spri�
sig till större kretsar, startades för några år sedan e� för-
sök a� göra Tysklands alla kyrkböcker digitalt till-
gängliga via Internet. Uppbyggnadsarbetet kan följas
på sidan www.kirchenbuchportal.de

2013 bildades Kirchenbuchportal GmbH i Stu�gart av
Evangelische Kirche in Deutschland tillsammans med
elva evangeliska landskyrkor (Anhalt, Baden, Bayern,
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausi�, Hannover,
Hessen und Nassau, Kurhessen-Waldeck, Nordkirche,
Pfalz, Westfalen och Wür�emberg) med målet a� skapa
en internetportal via vilken kyrkoböcker m.m. kan
göras tillgängliga online. Projektet omfa�ar således hela
Förbundsrepubliken. Några insatser från svensk sida
förefaller inte behövliga.

I mars 2015 lanserades portalen, med adressen www.ar-
chion.de Till Archion-portalen hör bl.a. e� diskussions-
forum som är livligt utny�jat. Användarna får också
allmänna tips, en kort introduktion till kyrkobokföring
och annan personforskning och en kort introduktion
med e� par exempel till tysk handskrift. Portalen fylls
för närvarande på med omkring 60 arkivvolymer dag-
ligen.

Kostnaden för privatpersoner är 19,90 euro per månad
eller 178,80 euro per år; särskilda erbjudanden finns
också.

Beträffande det material som berör Pommern kan upp-
gifter om Landeskirchliches Archiv der Pommerschen
Evangelischen Kirche i Greifswald hämtas från arkivets
hemsida: archivnordkirche.de/index.php

Beståndsinformation finns på sidan:
h�p://archivnordkirche.de/index.php/greifwald-
bestaende.html.
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■ Diskussioner och beslut vid riksstämman i Karlstad
gav en klar signal om a� vi måste hi�a en organisation
som ger reella förutsä�ningar för dialog mellan för-
bundsstyrelsen och föreningarna om verksamhetens in-
riktning. Enkelt u�ryckt måste föreningarna få större
möjligheter a� påverka styrelsens förslag till stämman
och, omvänt, styrelsen större möjligheter a� presentera
förslag som är förankrade hos föreningarna. 

Mot denna bakgrund diskuterade förbundsstyrelsen
under hösten den framtida uppläggningen av stämma
och konferenser – och därmed också av Släktforskarda-
garna. I förhoppning a� få underlag för konkreta för-
slag redan till 2015 års stämma presenterade vi i
december våra överväganden på Föreningsforum, e�
forum som kom till inte minst för a� möjliggöra en dis-
kussion om den framtida ordningen i e� läge när inga
konferenser planerats för 2015. 

Vår förhoppning a� få till stånd en diskussion på För-
eningsforum infriades emellertid inte. Bara e� fåtal för-
eningar utny�jade möjligheten till inlägg, och
diskussionen verkar ha avstannat. I de�a läge gjorde vi
genom en enkät till föreningarna i mars e� ny� försök
a� få en bild av opinionen. De�a gav bä�re utdelning
än vägen via Föreningsforum – över hälften av för-
eningarna har svarat på enkäten. Likväl har styrelsen
inte tillräckligt underlag för a� i år lägga fram förslag
om den framtida ordningen. Det är emellertid viktigt
a� stämman diskuterar de aktuella frågorna och ger
vägledning för det fortsa�a arbetet med sikte på a� be-
slut om den framtida ordningen ska fa�as vid nästa års
stämma.

I det följande presenteras de frågor som bör dryftas vid
stämman.

1. Konferens/er 

2014 års stämmobeslut innebär a� konferenser ska or-
ganiseras som e� led i beredningen av förbundsstyrel-
sens förslag till riksstämman. E� alternativ för de�a är
en nationell samrådskonferens, motsvarande den tidi-
gare ordförandekonferensen. E� annat alternativ är a�
samrådskonferenser organiseras regionalt. För en na-
tionell konferens talar värdet av kontakter mellan för-
eningar i olika delar av landet. Den regionala modellen
har fördelen a� det blir mindre resekostnader och större
möjligheter till deltagande för den enskilda föreningen.
Bland de föreningar som y�rat sig finns en klar över-
vikt för ordningen med regionala konferenser. Vad
tycker stämman?

Fråga: Nationell samrådskonferens eller regionala?

2. Stämman 

Det finns nackdelar med a� riksstämman äger rum först
i slutet av augusti. Förvaltningen för det föregående

verksamhetsåret godkänns mycket sent, budgeten för
det kommande verksamhetsåret måste upprä�as
mycket tidigt, och de som väljs in i styrelsen vid stäm-
man har ingen möjlighet a� påverka den. Fördelen med
a� ha stämman i augusti är kopplingen till Släktfors-
kardagarna. Om sådana även i fortsä�ningen ska vara
nationella (jfr fråga 3), bör de rimligen liksom hi�ills
ligga i slutet av augusti. På denna punkt finns det hos
de föreningar som y�rat sig en mycket klar övervikt för
den nuvarande ordningen. Vad tycker stämman?

Fråga: Riksstämma på våren (april) eller hösten (au-
gusti)?

3. Släktforskardagar

Släktforskardagarna spelar en viktig roll som symbol
för den samlade släktforskarrörelsen. Samtidigt har ar-
rangemangen de senaste åren vuxit i fråga om omfa�-
ning och ambitionsnivå, och det har blivit svårare a�
hi�a föreningar som är villiga a� ta ansvar för evene-
mang av denna storlek. Vi har få� e� par intressean-
mälningar för de närmaste åren och hoppas a� de�a
kan ge positiva resultat. Det finns ändå skäl a� som al-
ternativ överväga en ordning där släktforskardagar or-
ganiseras regionalt. Det skulle minska kraven på
arrangemangen och samtidigt ge nya möjligheter a� at-
trahera publik och kanske också samarbetsparter och
sponsorer. En lösning kan vara a� nationella släktfors-
kardagar vissa år ersä�s av regionala arrangemang.
De�a är den fråga där uppfa�ningarna är mest delade
bland de föreningar som y�rat sig. Bara e� fåtal u�alar
sig för enbart regionala släktforskardagar. Bland de öv-
riga är det lika stort stöd för modellen med enbart na-
tionella släktforskardagar som för modellen med
nationella släktforskardagar vissa år och regionala de
övriga. Vad tycker stämman?

Fråga: Nationella släktforskardagar varje år eller bara
vissa år och i så fall regionala dagar åren däremellan?

Stämma, konferenser 
och släktforskardagar i framtiden
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■ I Angeläget 1/2014 presenterades förslag om en
släkthistorisk sajt som tagits fram av en arbetsgrupp på
förbundsstyrelsens uppdrag. I anslutning till de�a an-
mälde förbundsstyrelsen sin avsikt a� kartlägga före-
ningarnas intresse för a� medverka och a� låta göra en
förstudie.

I brev till föreningarna i början av september samman-
fa�ade förbundsordföranden förslaget och avslutade
med följande: 

För förbundsstyrelsen är det nödvändigt a� nu få klarhet om
medlemsföreningarnas intresse av a� medverka. Projektet står
och faller med de�a intresse. Först om e� tillräckligt intresse
föreligger, kommer en analys av kostnaderna a� göras. 

Mot denna bakgrund ber jag nu varje förening a� senast den
31 oktober per e-post besvara följande frågor:

1. Vad anser föreningen om den föreslagna uppläggningen
och om förutsä�ningarna a� genomföra förslaget?

2. Är föreningen villig a� bidra till den Släkthistoriska sajten
och i så fall med vilket material?

Bara 30 svarade

De�a brev besvarades bara av e� 30-tal föreningar. Av
dem var ungefär hälften negativa till idén om en betal-
sajt. Flera efterlyste mer information. Omkring 10 före-
ningar ställde sig positiva till idén, men bara en del av
dessa sade sig ha material a� bidra med till sajten.

Vi erinrar om grundtanken: En förening som vill lägga
ut digitaliserat material i e� bibliotek på den släkthisto-
riska sajten gör det med bevarad äganderä� till mate-
rialet. Enskilda eller juridiska personer prenumererar
på sajten. De medverkande föreningarna får intäkter
från sajten i proportion till hur deras bibliotek besökts
av prenumeranterna.

En framtidsfråga

Trots det magra utfallet av enkäten är förbundsstyrelsen
inte beredd a� lägga ned frågan om en släkthistorisk
sajt. Skälet är a� vi i ljuset av den tekniska utvecklingen
ser de�a som en framtidsfråga för släktforskarrörelsen.
För föreningarna gäller det a� säkra fortsa� avsä�ning
för det digitaliserade material de framställer. För
släktforskningen i stort är det viktigt a� så mycket som
möjligt av de�a material görs tillgängligt för så många
släktforskare som möjligt.

Det finns i dag flera hundra CD och DVD med register
mm som har framställts av föreningar och utgör en vä-
sentlig inkomstkälla för många. Samtidigt är en trend i
den digitala utvecklingen a� fler och fler databaser pu-
bliceras på nätet. Nytillverkade datorer har ofta ingen
enhet för CD eller DVD. Även om det kommer a� vara
möjligt a� publiceramaterial på USB-minnen, finns det
skäl för föreningarna a� skaffa sig beredskap för a� i

stället utny�ja nätet. En fördel med de�a är a� databa-
ser utan vidare kan studeras på bl. a läspla�or, smarta
telefoner och datorer som inte har Windows, och det är
därför en för framtiden säkrare metod än spridning via
skivor eller USB-minnen.

Praktisk lösning!

En släktforskarrörelsens betalsajt i förbundets regi
skulle vara en praktisk form för a� säkra föreningarnas
möjligheter a� sprida sina produkter över nätet, samti-
digt som den skulle öppna möjligheter a� göra pro-
dukterna tillgängliga för vidare kretsar av släktforskare.
E� tecken på a� det finns många tänkbara intressenter
är t ex antalet besök på Rö�er. Sajten skulle i första hand
hantera dels register som sammanställts med utny�-
jande av förbundets presentationsprogram, dels scan-
nade skrifter och dokument, i förekommande fall med
index.

Förstudie nödvändig

Förbundsstyrelsen är med hänsyn till det svaga intresse
som hi�ills visats från föreningarna inte beredd a� be-
lasta förbundets budget med kostnader för arbete med
sajten. 

Samtidigt är en förstudie nödvändig för a� ge e� mera
konkret beslutsunderlag i frågan. Vi avser därför a�
söka medel utifrån för en sådan förstudie. Den bör in-
nefa�a en mera detaljerad beskrivning av tekniken och
av formerna för implementering av sajten liksom en
uppska�ning av tid och arbetsåtgång för implemente-
ringen och för iordningsställande av databaserna. I
denna del bör arbetet genomföras i samarbete med för-
eningar som är intresserade av a� medverka och som
har olika typer av material. 

Förstudien bör också innefa�a utformning av en betal-
ningsmodell, varvid möjligheterna till samordning med
Rö�erbokhandeln ska prövas, samt en analys av kost-
naderna för projektet som helhet och för deltagande för-
eningar. 

Förbundsstyrelsen vill ta vara på möjligheten a� vid
rikssstämman få reaktioner från föreningarna i frågan
om betalsajten och bereder därför stämman tillfälle a�
ta del av vad som här anförts.

Släkthistorisk sajt
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Kerstin (Chris) Bingefors
■ Jag började släktforska
på allvar ganska sent, i bör-
jan av 2000-talet, men in-
tresset har funnits länge.
Min far släktforskade och
skrev också en släktbok,
han gjorde sin forskning
på den ”gamla, goda
tiden” i arkiv och med
mikrokort. Jag hade redan
på 90-talet börjat leta efter
de som bo� på min särbos
gård, där vi nu har fritids-
hus. När Genline kom
igång så gick det a� forska
hemifrån och intresset
ökade. Jag forskar alltför
lite på min egen släkt, jag seglar lä� ut i andra forsk-
ningsfrågor som verkar spännande. Ofta sker det
genom a� svara på andras frågor eller genom upp-

dragsforskningen på GF. Jag har svårt a� släppa en klu-
rig fråga eller e� spännande livsöde. Min släkt är en
vanlig bondsläkt, den mest kände medlemmen är Erik
Jansson från Biskopskulla, grundare av Bishop Hill i Il-
linois.

Jag är till yrket universitetslektor i Uppsala, i det ovan-
liga ämnet farmakoepidemiologi, som har en del meto-
der liknande släktforskningens. Jag forskar på
depressionssjukdomen i samhället. En stor del av min
forskarutbildning ägde rum i USA. I hela mi� liv har jag
älskat a� lära mig saker och ting, därför har jag skrapat
ihop en hel drös med akademiska poäng. Formellt är
jag medicine doktor som högsta examen, men där finns
psykologi, pedagogik, farmaci, medicin, veterinärme-
dicin, statistik och keltiska språk bland annat. Sedan
fem år tillbaka läser jag historiska och estetiska ämnen
på distans, e� intresse som funnits sedan den helklas-
siska linjen på gymnasiet, men som förstärkts genom
släktforskningen. Jag läser enormt mycket böcker, min
lägenhet har utvecklats till e� trångt bibliotek, det går
knappt a� komma fram för alla böcker.

Föreslagna

Valberedningens förslag
■ Valberedningen har bestå� av Anna-Karin Wester-
lund (ordförande), Björn Fredriksson, Anna-Lena An-
dersson, Anna Lövgren, Annika Gylling och Mats
Ahlgren.

De förtroendevalda vars mandat fortsä�er till 2016 är
Erland Ringborg (ordf), Susanne Gustavsson Sambia,
Christian Arnet, Bo Peter Persson, Eri Larsson och Vic-
toria Jonasson.

Valberedningen har haft e� sammanträde i Stockholm
samt tre telefonmöten. Vid sammanträdet i Stockholm
den 13-14 februari intervjuades de styrelseledamöter
som var närvarande på det styrelsemöte som hölls sam-
tidigt på förbundskansliet.

Inga nomineringar har inkommit från föreningarna
under året till valberedningens stora sorg.

Valberedningen föreslår förbundstämman

a� antal förbundstyrelseledamöter 2015-1016 ska vara
9 st förutom ordförande

a� till ledamöter av förbundstyrelsen 2015 - 2017 utse
Carina Strömberg (omval), Hjördis Katarina Lund-
mark (nyval), Chris Bingefors (nyval) och Arne Sör-
löv (nyval)

a� till revisor 2015 - 2017 utse Sture Bjelkåker (omval)

a� till revisorsuppleant 2015 - 2017 utse Björn Carlsson
(omval)

a� traktamente och reseersä�ningar normalt utgår 
enligt statens reglemente vid förrä�ning för förtro-
endevalda i Sveriges Släktforskarförbund.

a� styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för sina 
styrelseuppdrag fram till stämman 2016 enligt 
följande:

● Förbundsordföranden 3 prisbasbelopp

● Vice ordföranden 1 prisbasbelopp

● Övriga ledamöter får e� sammanträdesarvode med
350 kr/dag. De som måste ta tjänstledigt med helt 
löneavdrag eller ta ut semester för a� delta i sam-
manträde med förbundstyrelsen, kan erhålla sam-
manträdesarvode med 2, 6 procent av e� prisbas-
belopp per dag .

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

E� prisbasbelopp är fastställt enligt lagen om allmän
försäkring till 44 500 kr.

Valberedningens förslag är enhälligt.
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Fritiden är mest släktforskning, pluggande och hund-
uppfostran. Min särbo och jag tillbringar så mycket tid
vi kan på hans gård utanför Motala. Vi har en Curly
Coated retriever som är lite över e� år gammal, i värsta
trotsåldern. Jag försöker få lite tid a� ta upp mi� gamla
handarbetsintresse och jag tycker om a� laga mat, det
senare har le� till e� helt rum med kokböcker förstås.

Genom åren har det blivit en del föreningsengagemang,
under många år i internationella forskarföreningar
inom mi� forskningsområde. Jag har bland annat su�it
i styrelsen för de två största, med bas i USA. Det har in-
neburit många kongresser runt om i världen, ibland
som medlem av arrangörskommi�éer. Jag har tidigare
under 8 år varit medredaktör för en av de större veten-
skapliga tidskrifterna inom mi� område. De senaste
åren har jag su�it i styrelsen för Genealogiska För-
eningen, GF. Jag si�er också i styrelsen för en liten
hundklubb, Curlyklubben.

Jag är intresserad av utbildningsfrågor och skulle vilja
se en utveckling, med moderna webbaserade metoder,
av mer avancerade utbildningar för släktforskare. Idag
kommer många långt ganska snabbt och det finns e�
behov av fördjupning.  Det skulle också vara roligt a� få
fram a�raktiva sä� a� jobba och mötas för de yngre så
vi får en rejäl nyrekrytering och en möjlighet för utbyte
över generationerna.

Arne Sörlöv
■ Jag heter Arne Sörlöv och
fyllde 67 år i maj. Jag är bo-
sa� i en liten by som heter
Alnaryd tre mil norr om
Karlskrona. 

Jag var tidigare gymnasie-
lärare i matematik i Karlsk-
rona. (Även undervisat i
släktforskning som projek-
tarbete i gymnasieskolan
och fri� valt arbete i
grundskolan). Jag började
släkt- forska för 40? år
sedan. Hade tidigare kur-
ser i släktforskning. Åter-
upptog de�a i år med en
kurs i släktforskning för
pensionärer. 

Arbetat som huvudskyddsombud och biträdande kom-
munombud för gymnasieskolorna i Karlskrona (för Lä-
rarnas riksförbund). Jag är fadder i DIS sedan många år
och är även sekreterare i Blekinge släktforskarförening. 

Mina rö�er finns i Blekinge, Östergötland, Småland och
Västergötland. Några finnar och danskar och en polack?
Deltagit/deltar i Sveriges dödbok och Blekingevigselre-
gister. 

Hjördis Lundmark
■ Jag är en person med
stort intresset för natur,
hembygd och människor.
Intensiv släktforskning har
jag hållit på med de senaste
tio åren efter a� jag fly�at
till min släktgård i Kyrk-
dal. Jag startade på 60-talet,
då på Svar i Ramsele. 

Ådalens Släktforskarför-
ening i Kramfors är en
guldgruva som bety�
mycket och underlä�at
min forskning. I förenings-
arbetet har jag bidragit
med engagemang för föreningens program och öppet-
hållande av föreningslokalen i flera år. Ådalen innehål-
ler en rik historia.
Jag är utbildad speciallärare och har arbetat inom Barn-
Habiliteringen i Sundsvall.

E� av mina mångåriga intressen är "Svampars färgäm-
nen" e� ämne jag skrivit två böcker om, har även un-
dervisat i ämnet på Umeå Universitet.

Tack var mi� svampintresse, har jag rest mycket se�
mycket, Australien, Kina, USA, Canada, Island och Eu-
ropa. I svampvärlden är jag en ”känd” person.
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Årets Örnbergpristagare
■ Viktor Örnbergs hederspris går i år till Håkan Skogsjö,
som nominerats av Föreningen DIS, Genealogiska För-
eningen, Storstockholms Genealogiska Förening och
Svenska Genealogiska Samfundet. 

Håkans meritlista gör honom enligt förbundsstyrelsens
mening till en mycket värdig mo�agare av de�a pris.

Han föddes 1958 och började släktforska redan som ton-
åring. Håkan Skogsjö var en av initiativtagarna till Ge-
nealogisk Ungdom, som grundades 1977och snart kom
a� bli en rikstäckande organisation för alla åldersgrup-
per. Föreningen startade bl. a Genealogisk Ungdoms
Tidskrift, som utkom med si� första nummer 1977 med
Håkan som redaktör. 

Håkan var sedan en av de drivande krafterna bakom
bildandet av Sveriges Släktforskarförbund, som fick en
god start inte minst tack vare a� Genealogisk Ungdom
uppgick med all sin verksamhet och alla sina tillgångar
i förbundet vid  grundandet 1986. Genealogisk Ung-
doms Tidskrift by�e då namn till Släkthistoriskt Forum,
och Håkan fortsa�e som redaktör för tidskriften till och
med 1991. Han var 1995–2013 också redaktör för
Släktforskarnas årsbok. 

1996 lade Håkan grunden till nä�idningen RÖTTER,
vars redaktör han blev från starten. Han tog också ini-

tiativ till Anbytarforum, som sjösa�es1998 och från bör-
jan blev en självklar mötesplats för diskussioner och ut-
byte mellan släktforskare. Också bilddatabasen
Porträ�fynd är en av Håkans skapelser.

Håkan har skrivit e� stort antal släkt- och lokalhisto-
riska artiklar och böcker. 

Hans metodinriktade arbeten inkluderar skriften Om
bryggor och bojar: eller konsten a� släktforska utan a� det
blir fel, som ger handfasta riktlinjer för e� källkritiskt
förhållningssä�. 

I artikeln »Så stavar du namnen. Släktforskarförbundets
namnlista» (utgiven 1995 i Släktforskarnas årsbok samt
i en uppdaterad version 1999) ger Håkan rekommen-
dationer till normalformer av dopnamn som i äldre käl-
lor förekommer i olika stavningsvarianter. 

Svenskar med släktanknytning till Åland har särskild
anledning a� vara tacksamma mot Håkan. I Ålands
släktregister har han dokumenterat de flesta åländska
socknars befolkning från 1500-talet till nutid. Det totala
sidomfånget är på omkring 10 000 sidor. Håkan förenar
en hög kompetens i utny�jandet av källmaterial med en
mycket god stilistisk och pedagogisk förmåga.
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Hedersdiplom
De�a är den utmärkelse där flest nomineringar kommit
in. Förbundsstyrelsen har dessutom beaktat nomine-
ringarna till de andra priserna och efter en samlad be-
dömning stannat för a� diplomera tre personer.

Sven Johansson
■ Sven Johansson var ordförande i Hallands Släktfors-
karförening 1990 – 2010 och dessutom styrelseledamot
i förbundet 2001 – 2007.

Under sin tid som ordförande i Hallandsföreningen
gjorde Sven stora insatser för a� underlä�a släktforsk-
ning i Halland. Han såg till a� landskapets kyrkböcker
och mantalslängder tidigt blev tillgängliga digitalt, och
han är en av pionjärerna när det gäller a� ta fram sök-
bara register. 

På grundval av insatser inom föreningen konstruerade
Sven databaser över halländska bouppteckningar och
vigslar, som 2000 resp. 2001 kom ut som CD-skivor. Till
Släktforskardagarna i Halmstad 2007 under Svens
värdskap kom den första CD:n Hallands befolkning,
där vigselregistren komple�erats med födda och döda
för e� antal socknar. Samtidigt kom CD:n Hallands
båtsmän.

Svens egen forskning fokuserar på Halmstad. Han är
mångårig styrelseledamot i Föreningen Gamla Halm-
stad och sedan 2012 dess ordförande.

Stig Geber
■ Stig Geber har under många år gjort stora insatser
inom släkt- och hembygdsforskningen i flera för-
eningar.

Stig har varit aktiv i styrelsen för Sällskapet Vallonerna
under e� 20-tal år. Förutom styrelsearbetet har han be-
drivit en omfa�ande forskning på många vallonsläkter
och varit en av tre huvudforskare bakom Vallonskivan.
Han har också hållit många föredrag om valloninvand-
ringen, vallonernas arbetsmetoder, bruksmiljöer, etc.

Stig Geber har bo� i Grödinge i många år och varit
mycket aktiv i det lokala kulturlivet. På släktforsk-
ningsområdet har han arbetat inom Botvidsbygdens
och Södertälje släktforskarföreningar. Bland de projekt
han driver och drivit kan nämnas torp- och gravsten-
sinventeringar, intervjuer med gamla Grödingebor och
registreringar av Grödingebor i olika databaser.

Stigs arbete har också le� till e� antal publika-
tioner/böcker. Han har varit förfa�are/ medförfa�are till
bl. a Torp och torpare i Grödinge (2 delar) och Två
hundra år med vallonsläkten Gilljam (Guillaume).

Hans Hanner
■ Hans Hanner blev medlem i Genealogiska Föreningen
redan som 16-åring och har tillhört föreningens styrelse
sedan 2008. 

Hans allmänna historieintresse och intresse för lev-
nadsberä�elser och levnadsförhållanden i äldre tider
ligger bakom hans främsta insats för släktforskningen:
projektet Inrikes pass. Det var Hans som lyfte fram det
tidigare närmast outny�jade material, som passhand-
lingarna utgör, och som sedan oförtrö�ligt och med
stort engagemang drivit och utvecklat projektet och
genom föreläsningar landet runt bidragit till a� göra
materialet känt. Hans entusiasm har också inspirerat
andra släktforskare till a� medverka som registrerare
och fotografer. 

Passhandlingarna kan ge svar på olösta släktforsk-
ningsfrågor, och den databas som växer fram hos Ge-
nealogiska Föreningen under Hans ledning blir därför
e� viktigt komplement till övriga arkivkällor. 

Årets eldsjäl
Jonas Magnusson
■ Till Årets eldsjäl har förbundsstyrelsen utse� Jonas
Magnusson, som nominerats av Genealogiska För-
eningen och Svenska Genealogiska Samfundet.

Jonas, som är född 1971, har startat och utvecklat e�
flertal databaser och hemsidor till glädje för släktfors-
karkollektivet. Den första i de�a slag var databasen No-
mago, e� verktyg för a� snabbt och enkelt hi�a
personer i de många porträ�gallerier som finns. För till-
fället innehåller databasen över 112 000 personer med
tillhörande referenser - allt sökbart på Jonas hemsida
Cognatus.

Tillsammans med Anders Berg startade Jonas 2011
Svenska Haplogrupps-databasen (SHD). Målet var a�
stärka DNA-släktforskningen genom a� samla och till-
gängliggöra svenska personers haplogrupper och där-
med skapa e� ny� verktyg för den traditionella
släktforskningen. Databasen kan nu användas för a�
förstå de olika haplogruppernas utbredning och bidra
till kunskap om den förhistoriska migrationen i Skan-
dinavien. 

E� annat av Jonas initiativ är hemsidan Epitafier, där
släktforskare gemensamt arbetar med inventering och
registrering av epitafier och begravningsvapen i våra
kyrkor. Förutom det historiskt och heraldiskt intres-
santa kan det här finnas genealogisk information som
inte går a� hi�a på något annat ställe. Hemsidan kan
därmed bli en intressant källa till information för
släktforskaren. 

Diplom och utmärkelser
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Jonas har digitaliserat och hjälpt andra a� publicera e�
flertal böcker som kan vara av intresse för släktforska-
ren. Utöver det har han också påbörjat e� digitalt bib-
liotek, med länkar till annan digitaliserad li�eratur på
olika hemsidor. I dagsläget innehåller de�a register när-
mare 350 titlar.

Jonas idérikedom bidrar till a� sprida intresset för släkt-
och hembygdsforskning. Det senaste exemplet är en
poddradio med inriktning på släktforskning. I denna
ger Jonas tips och intervjuar personer som arbetar med
olika projekt inom släktforskningen. Han förmedlar här
si� intresse på e� lä�samt och underhållande sä�. 

Årets släktbok
Johan Bures släktbok
■ Förbundsstyrelsen har utse� DVD:n Johan Bures
släktbok med Urban Sikeborg som huvudförfa�are,
nominerad av Genealogiska Föreningen och Svenska
Genealogiska Samfundet, till mo�agare av det nyin-
stiftade priset till Årets släktbok. 

Initiativtagarna till priset hade förmodligen inte en
tanke på denna typ av släktbok, men när förbundssty-
relsen skulle ta ställning till de nomineringar som kom-
mit in rådde enighet om a� DVD:n Johan Bures
släktbok representerar e� så stort värde för släktforsk-
ningen och a� det bakomliggande arbetet är av så hög
kvalitet, a� inget annat beslut kunde fa�as. 

Johan Bures släktbok är unik inte bara därför a� den är
den första större icke-adliga släktboken utan också där-

för a� den bygger på intervjuer med släktingar – något
som verkligen inte tillhörde det vanliga i dåtidens sam-
hälle – och därför a� den behandlar män och kvinnor
liksom människor ur olika samhällsskikt med samma
”må�stock”.

Bureä�en är legendarisk och många myter kring den
har frodats genom åren. 400 år efter det a� Johan Bure
förfa�ade sin släktbok har nu Urban Sikeborg på e� yt-
terst sorgfälligt sä� skrivit av och text- och innehålls-
mässigt kommenterat såväl det för några år sedan
upptäckta originalet som tidigare kända avskrifter. En
sådan jämförelse kräver ingående kännedom om mate-
rialet, om Johan Bures sä� a� samla in uppgifter, om
Johan Bures föreställningsvärld samt sist men inte minst
om 1600-talets samhälle och tankevärld. 

Den prisbelönta DVD:n innehåller en sökbar databas
med över 3 000 personakter komple�erad med fotogra-
fier av de skrifter som behandlas. Urban Sikeborg har
till de�a fogat e� stort antal fördjupande artiklar: fem
om Johan Bure och hans familj, fyra om själva släktbo-
ken och elva om Bureä�en. Tillsammans omfa�ar dessa
texter sammanlagt 507 sidor. Här finns stora mängder
kunskap a� hämta såväl för släktforskaren som för den
akademiskt skolade historikern. Och de många Bure-
ä�lingarna har få� en släktbok av bestående värde.

Årets upplysare
Roland Classon
■ Släktforskning är e� ämne som sällan förekommer i
dagspressen med e� lysande undantag: Helsingborgs
Dagblad.  För de�a har vi a� tacka Roland Classon, som
under flera årtionden förnöjt tidningens läsare med ar-
tiklar och reportage i och om    släktforskning och också
publicerat en del av sina artiklar i bokform.  När det gäl-
ler släktforskarrörelsen berä�ar Roland av naturliga
skäl mest om lokala och regionala insatser, men han är
också en gammal vän till förbundet och följer vad som
sker på riksplanet. Förbundsstyrelsen anser a� Roland
Classons unika insatser för a� popularisera släktforsk-
ningen bör hedras och har därför beslutat a� tilldela
honom e� personligt pris som Årets upplysare.
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Riksstämman
hålls på Sunlight hotel conference and spa, Nytorget 7

Släktforskardagarna

genomförs på Rosvalla Nyköping Eventcenter, Idro�svägen

Läs mer på 

www.sfd2015.se

Från E4 
Avfart 132

Från E4
Avfart 134

Till Rosvalla 
Eventcenter

Järnvägsstation

Riksstämman
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