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ANGELÄGET 1/2016
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                               Maj 2016

Kallelse till riksstämma 2016
Medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund kallas till ordinarie riksstämma 2016.

Dag  fredagen den 19 augusti 2016
Tid  kl. 16.00
Plats  Nolia, Signalvägen 3, Umeå.

Förslag till dagordning
 1.    Fastställande av röstlängd
 2.    Anmälan av ny medlemsförening
 3.    Val av ordförande och vice ordförande samt anmälan av sekreterare
 4.    Val av två ombud att  jämte ordföranden justera protokollet 
 5.    Val av två rösträknare
 6.    Fastställande av dagordning
 7.    Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst
 8.    Förbundsstyrelsens verksamhetsberätt else och förvaltningsberätt else, revisorernas 
        berätt else samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 9.    Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar
 10.  Motioner
 11.  Behandling av budget och avgifter för 2017 samt verksamhetsplan för 2017 och 
       följande år
 12.  Val av förbundsordförande för två år
 13.  Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
 14.  Val av ledamöter i förbundsstyrelsen för två år
 15.  Val av en revisor och en ersätt are för två år samt beslut om vilken av revisorerna 
       som ska vara sammankallande
16.  Ersätt ning till styrelseledamöter m fl  
 17.  Val av fem ledamöter i valberedningen, därav en ordförande
 18.  Ev. övriga ärenden

Sekretariatet
Sekretariatet kommer att  fi nnas vid ingången till stämmolokalen från kl. 15.00.
Samtliga ombud ska registrera sig där senast kl. 15.45. Röstlängd kommer att  upprätt as på grundval av denna 
registrering. Det blir alltså inget upprop vid stämman.

Konferenser
En informationskonferens för stämmoombuden kommer att  hållas i stämmolokalen kl. 13.00. Niklas Hertz man 
presenterar nyheter från Arkiv Digital. Vidare blir det presentationer av förslaget till ny namnlag och av läget för 
NÅDD-projektet. Efter konferensen serveras kaff e. 

En konferens för redaktörer för föreningars medlemstidningar kommer att  anordnas i en lokal hos Nolia kl. 13.00. 
Om anmälan mm se sid 2.
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Ombud vid stämman
Enskilda föreningar har rätt till följande antal om-
bud:
1-299 medlemmar                               Ett ombud
300-999 medlemmar                           Två ombud
1000 eller fl era medlemmar               Tre ombud
För sammanslutning gäller:
Upp till 9 medlemsföreningar            Ett ombud
10 eller fl er medlemsföreningar         Två ombud

Resebidrag
Resekostnader överstigande 500 kr per närvarande 
ombud ersätts. Vid samåkning i bil ersätts kostna-
den med 18,50 kr per mil. Andra kostnader som för 
hotell, mat och dylikt ersätts inte.

Ansökan om resebidrag fylls i på en särskild blan-
kett och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 
den 30 september 2016. Blanketten återfi nns i det 
kuvert med stämmohandlingar som uthämtas före 
stämman. Observera att färdsättet ska vara det bil-
ligaste alternativet. Bästa pris erhålls vid tidig bok-
ning. 

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorgani-
sationer har närvarorätt vid stämman. Yttrande- 
och rösträtt har dock endast de som är ombud för 
medlemsorganisationer.

Anmälan av ombud
Förening ska anmäla ombud till förbundskansliet 
senast den 1 augusti 2016 på följande e-postadress: 
ombud2016@genealogi.se  

Anmälan ska innehålla föreningens namn samt 
namn på samtliga ombud som representerar fören-
ingen på stämman.

Anmälan till redaktörskonferens
Välkommen till redaktörsmöte i Umeå freda-
gen den 19 augusti. 

Alla i en släktforskarförening som är redaktörer för 
medlemstidningar, föreningsbloggar och andra in-
formationskanaler inbjuds till detta möte. Syftet är 
att träffas och diskutera våra gemensamma angelä-
genheter, stort som smått, och ge varandra tips och 
råd i vårt arbete.

Maria Bratt, redaktör för Släkthistoriskt forum, be-
rättar om bilder, fotografering och bildbehandling. 
En fråga som tas upp är om behov av och möjlighet 
till en gemensam artikelbank. 

Samordnare av mötet: Eva Johansson (årsboksre-
daktör, frilansjournalist och släktforskare).

Deltagare till redaktörskonferensen skall anmälas 
till förbundskansliet senast den 1 augusti 2016 på 
följande e-postadress: 
redaktorskonferens2016@genealogi.se

Resebidrag utgår och rekvireras enligt vad som gäl-
ler för ombud.

Anmälan till fredagsbuffé
Efter stämman är alla ombud, konferensdeltagare 
och utställare välkomna på en kvällsbuffé. Då serve-
ras helstekt kotlettrad med potatisgratäng, parme-
sancrème och bbq-sås. Vegetariskt alternativ: Bön- 
och linsbiffar med samma tillbehör.

Ombud och deltagare i redaktörskonferensen blir 
bjudna på mat. Anmälan görs samtidigt med anmä-
lan till stämma/redaktörskonferens, medan med-
resenärer köper sin biljett till buffén på sfd2016.se 
Glöm inte att ange eventuell specialkost eller allergi. 
Anmälan till buffén är bindande för föreningen. Ute-
blir man utan att i god tid (senast 10 augusti) läm-
na återbud, måste vi tyvärr debitera buffékostnaden 
på 100 kr.

Medresenärer 
Medresenärer till ombud är också välkomna till 
kvällsbuffén. Biljettbokning görs direkt på 
www.sfd2016.se

Luncher
Luncher betalas direkt i kassan hos Restaurang 
Kummin. 

Bankett på lördag
Till banketten är alla föreningsmedlemmar och an-
dra besökare välkomna. Tänk på att beställa biljet-
ter i god tid för att garantera plats vid middagen.
Läs mer om festkvällen och boka biljetter på 
www.sfd2016.se.

OBS!      Anmälan senast 1 augusti!     OBS!

Välkommen till Umeå!
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Ordföranden har ordet
För ett år sedan skrev jag på den här platsen om 
två ambitioner jag hade som nyvald förbundsordför-
ande: 

1. att få igång en bättre diskussion med föreningar-
na om förbundets verksamhet och 

2. att utveckla en planerings- och budgeteringsord-
ning som gör det naturligt att diskutera verksam-
hetsområden och projekt, inte konton och kostnads-
slag. Vi har kommit en god bit på väg i båda dessa 
avseenden. 

  Den första samrådskonferensen samlade vis-
serligen bara ombud från 36 föreningar, men de-
battklimatet var gott, när tillfälle nu bjöds att fritt 
diskutera alla delar av förbundets verksamhet. För-
bundsstyrelsen fi ck en rad impulser för den fortsatta 
planeringen, och vi satsar på att utvidga konferen-
sen till ett lördags-söndags-arrangemang nästa år. 

  Den budget förbundsstyrelsen presenterar i år 
bygger för första gången på en löpande fördelning 
under ett helt år av intäkter och kostnader, också 
personalens insatser, på verksamhetsområden och 
projekt. Vi har därmed fått en mycket bättre bild av 
hur resurserna faktiskt används och givetvis också 
en bättre grund  för planering och budgetering.

Förbundet bildades för 30 år sedan. Släktforsknings-
intresset hade då fått ett uppsving genom att kyrk-
boksmaterialet blivit tillgängligt först på mikrofi lm 
och sedan på mikrokort. Ett årtionde senare slog 
den digitala tekniken igenom och öppnade nya och 
oanade möjligheter för släktforskarna. Samtidigt 
som den tekniska utvecklingen alltså inneburit en 
stark stimulans för både släktforskningen och släkt-
forskarrörelsen ställer den i dag föreningarna och 
förbundet inför nya utmaningar. 

  En utmaning sammanhänger med de ändrade för-
utsättningarna för traditionellt föreningsliv. Också 
inom släktforskningen känner vi av detta, även 
om många föreningar gör stora insatser i fråga om 
medlemsrekrytering och håller siffrorna uppe. Men 
mycket tyder ändå på att det i dag fi nns många ak-
tiva släktforskare som inte vill vara medlemmar i 
föreningar utan med teknikens hjälp hanterar sin 
forskning på egen hand. Samtidigt är ju mycket av 
det som förbundet gör till glädje och nytta inte bara 
för medlemmarna i föreningarna utan för alla släkt-
forskare. Det är därför naturligt att fundera över hur 
vi ska kunna få också dem, som drar nytta av våra 
insatser men inte söker sig till föreningar, att bidra 
till verksamheten. 

Förbundsstyrelsen vill pröva om vi inte genom att 
erbjuda fl er tjänster och produkter via Rötters Vän-
ner kan fånga upp också släktforskare som i dag står 
utanför föreningslivet. I grupparbetet vid samråds-
konferensen var detta en av de mest diskuterade frå-

gorna, och det kom fram oro för en utveckling som 
skulle äventyra föreningarnas möjligheter att behål-
la och rekrytera medlemmar. Den oron måste själv-
klart tas på allvar. En ny ordning för Rötters Vänner 
måste bli ett komplement till, inte ett hot mot, de 
insatser som föreningarna gör och bli till nytta och 
glädje för släktforskarrörelsen som helhet. 

  En annan utmaning är mera direkt relaterad till 
teknikutvecklingen. Det handlar om framtiden för 
sådana DVD och CD som kommit att bli väsentliga 
inkomstkällor för både förbundet och åtskilliga för-
eningar. Nya datorer saknar utrymme för skivor, 
och insikten att tiden för sådana produkter snart 
är ute sprider sig. Även om USB-stickor är ett allt 
vanligare alternativ till skivor, är det ändå uppen-
bart att databaser tillgängliga via nätet inom rela-
tivt kort tid kommer att vara den naturliga formen 
för information av det slag som skivorna hittills gett. 
För detta måste föreningarna och förbundet skaffa 
sig beredskap.

Förbundsstyrelsen har avdramatiserat den nu i två 
år diskuterade frågan om en släktforskarrörelsens 
betalsajt genom att ta ställning för att register och 
andra databaser från föreningarna och förbundet 
ska kunna göras tillgängliga via Rötter, och över-
väganden om en betalningsmodell pågår. Det här 
är inget som ska tvingas på en förening som tror på 
fortsatt försäljning av sina skivor eller som vill till-
handhålla material gratis på nätet. Men för de för-
eningar som vill fortsätta att sälja sina register mm 
och för förbundet behöver vi utveckla en modell som 
kan vara på plats inom ett par år. Och för förbundets 
del är det troligt att Sveriges dödbok version 7 blir 
den sista stora DVD-produktionen.

Erland Ringborg
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Verksamhetsberättelse 2015
Sveriges Släktforskarförbund hade vid årsskiftet 169 
medlemmar. Tre föreningar har utträtt i och med 
att de upplösts: Svenska Genealogiska Samfundet, 
Waggeryds Släkt- och Bygdeforskare och Vimmerby-
Hultsfreds Släktforskarförening. Emigrantinstitu-
tets vänner i Växjö har antagits som medlem.

De 169 medlemsorganisationerna hade sammanlagt 
72 708 individuella medlemskap. Detta innebär en 
marginell minskning i förhållande till antalet vid 
årets ingång: 73 660. Samtidigt ökade emellertid 
närmare 40 procent av föreningarna sitt medlemstal. 

Ekonomin i stort 

Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god. 
Som framgår av förvaltningsberättelsen visar bok-
slutet för 2015 ett positivt resultat om 812 tkr. 

Ledning och organisation

2015 års riksstämma hölls i Nyköping den 28 au-
gusti. I stämman deltog 138 ombud, som represente-
rade 84 föreningar. 

Förbundsstyrelsen hade t o m riksstämman föl-
jande sammansättning:

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

Efter riksstämman i Nyköping och det därpå följan-
de konstituerande styrelsesammanträdet har styrel-
sen varit sammansatt enligt följande:

Ordförande
Erland Ringborg, Stockholm

Vice ordförande
Kerstin (Chris) Bingefors, Uppsala

Övriga ledamöter 
Christian Arnet, Stockholm
Susanne Gustavsson Sambia, Mellerud
Viktoria Jonasson, Brämhult
Eri Larsson, Helsingborg
Hjördis Lundmark, Bollstabruk
Bo Peter Persson, Linköping

Carina Strömberg, Vilhelmina
Arne Sörlöv, Tving

Styrelsen hade under året sex sammanträden, därav 
ett per capsulam efter mejlväxling och två i anslut-
ning till riksstämman och Släktforskardagarna. 

Styrelseforum på Rötter har visat sig vara ett effek-
tivt instrument för information och diskussion mel-
lan styrelsens ledamöter, som bidragit till att styrel-
sesammanträdena kunnat förkortas och i betydligt 
mindre utsträckning än tidigare ägnats åt rappor-
tering.

Det slutna forum för diskussion om verksamheten 
mellan förbundsstyrelsen och föreningarna – För-
eningsforum – som öppnades i december 2014 rönte 
mycket litet intresse från föreningarnas sida, och det 
har i praktiken avsomnat. I stället hoppas styrelsen 
på diskussioner vid samrådskonferenser.

Styrelsen har inom sig fördelat ansvar för kontakter 
med medlemsföreningarna. Ledamöternas besök hos 
föreningar redovisas i bilaga.

Revisorer har varit Sture Bjelkåker, Linköping, och 
Lars Sundell, Stockholm, den senare sammankal-
lande. Revisorssuppleanter har varit Björn Carlsson 
och Thomas Risbecker, båda Stockholm. 

Valberedningen har bestått av: 
Anna-Karin Westerlund, Uppsala, ordförande
Mats Ahlgren, Vällingby (t o m riksstämman)
Anna-Lena Andersson, Vargön (t o m riksstämman)
Eva Dahlberg, Jönköping (fr. o m riksstämman)
Björn Fredriksson, Boden (t o m riksstämman)
Annika Gylling, Ronneby (t o m riksstämman)
Anna Lövgren, Vänersborg 
Torbjörn Näs, Mora (fr. o m riksstämman)
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand (fr. o m riksstäm-
man) 

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

Personal

Förbundet hade under 2015 följande anställda, där 
inte annat anges på heltid:
Johanna Ekerstrand, kanslichef (fr. o m 26 oktober 
tjänstledig till 95 procent)
Maria Bratt, redaktör Rötter och Släkthistoriskt Forum
Anna Cecilgård, prenumerationsansvarig, halvtid 
Camilla Eriksson, anbytarvärd, timanställd
Yvonne Henrikssson, projektanställd fr. o m 1 decem-
ber, halvtid
Mikael Hoffsten, ekonomi- och bokhandelsansvarig
Viktoria Jonasson, projektledare fr. o m 1 april, halv-
tid
Jojje Lintrup, bokhandelsadministration, släktforsk-
ningsfrågor
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Nina Mårtensson, webbutvecklare
Carl Szabad, projektledare t.o.m. 31 mars
Charlotte Thomasson, administratör och marknads-
koordinator fr. o m 9 oktober

Släktforskardagar m m

2015 års släktforskardagar anordnades i Nyköping 
den 29-30 augusti med Nyköping-Oxelösunds Släkt-
forskarförening som huvudarrangör.

I april biföll förbundsstyrelsen Södra Västerbottens 
Släktforskares ansökan om att anordna Släktfors-
kardagarna 2016 i Umeå, och ett samarbetsavtal om 
arrangemangen tecknades mellan föreningen, för-
bundet och Nolia AB. Carina Strömberg företräder 
förbundet i den för samverkansparterna gemensam-
ma arbetsgruppen. 

Förbundet tecknade i juli ett samarbetsavtal med 
Arkiv Digital, grundat på att företaget skulle vara 
huvudsponsor för Släktforskardagarna.

Släktforskningens dag i mars ägnades enligt för-
bundsstyrelsens beslut åt Norden.

I september arrangerade förbundet i Uddevalla 
tillsammans med Bohusläns Museum, Uddevalla 
Släktforskare, Svenska Migrationscentret och DIS-
Norge en Grensetreff mellan västsvenska och norska 
släktforskningsföreningar.

Tjänster och produkter

Tendensen i fråga om intresse och avsättning för 
förbundets tjänster och produkter är överlag mycket 
positiv.  

Antalet besök på webbsajten Rötter fortsätter att 
öka. Rötter hade under 2015 636 000 unika besökare 
och över 1.4 miljoner besök, vilket innebär en ökning 
från 2014 med ca 17 procent. 

Trots den ökade konkurrensen från sociala medier 
har engagemanget i Anbytarforum ökat. Vid årets 
slut fanns ca 29 000 registrerade konton – en ökning 
från föregående år med 2 000 – och ca 1 371 000 pu-
blicerade inlägg. Förberedelserna för förnyelse av fo-
rumets föråldrade tekniska plattform var vid årets 
slut inne i sitt slutskede.

Rötters Vänner hade vid årets slut över 11 800 regist-
rerade konton. Liksom föregående år lämnade unge-
fär 7000 personer ekonomiskt stöd. Antalet som log-
gade in någon gång var över 4 300, en mycket kraftig 
ökning sedan 2014, då bara ca 500 inloggningar gjor-
des. Den särskilda inloggningen har inte, som avise-
rades i fjolårets verksamhetsberättelse, avvecklats, 
utan planen är att utveckla Rötters Vänner. 

Rötterbokhandeln hade under året över 70 000 unika 
besökare, som gjorde 103 000 besök. Motsvarande 
siffror 2014 var 69 000 unika besökare och 89 000 
besök.   

Wiki-Rötter, som vid årets slut innehöll 2 870 ar-
tiklar, passerade under året gränsen 5 miljoner 
visningar sedan starten. Kansliet uppdaterar fort-
löpande det befi ntliga materialet, men det kommer 
tyvärr inte så många nya bidrag utifrån. 

Gravstensinventeringen har fortsatt att öka i omfatt-
ning. 2015 registrerades avrundat 54 700 gravar och 
120 200 personer. Totalt innehöll databasen närma-
re 267 000 gravar och över 584 000 personer. Grav-
stensinventeringen hade under året 79 000 besök av 
37 000 unika besökare att jämföras med 2014 års 
siffror: 68 700 besök av 31 500 besökare. 

Till Porträttfynd laddades närmare 14 000 bilder 
upp, en ökning med ca 12 procent.

Släkthistoriskt Forum utkom med fem nummer och 
hade vid årets slut omkring 6 000 prenumeranter. 

Släktforskarnas årsbok utkom i sin 28:e utgåva. 
Närmare 2 400 böcker såldes. I november fastställ-
de förbundsstyrelsen för första gången riktlinjer för 
årsbokens innehåll. I december påbörjades arbete 
med personregister för de årgångar av årsboken (fr. 
o m 2006), för vilka register fortfarande saknas på 
Rötter. 

Sveriges dödbok 1901-2013 blev även under 2015 
en försäljningsframgång. Ungefär 4 000 skivor och 
USB-minnen såldes. Vid årets slut hade denna ver-
sion av dödboken därmed sålts i sammanlagt över 12 
000 exemplar.  

I förbundets handboksserie blev 2015 ett succéår. 
Till Släktforskardagarna presenterades sex nya 
handböcker: Släktforska med DNA av Peter Sjölund, 
Mantalsforska av Magnus Bäckmark, Domstolsfors-
ka av Claes Westling, Släktforskning i Finland av 
Ritva Winter, Släktforskning i Norge av Rune Ned-
rud samt Släktforskning i Danmark av Gitte Chris-
tensen och Kathrine Tobiasen. De två förstnämnda 
såldes i sådan omfattning att nya upplagor blev ak-
tuella redan i slutet av året. Vidare gavs Vägen till 
dina Rötter av Eva Nilsson ut i en andra, reviderad 
upplaga. 

Utbildning

Förbundets kurser för blivande kursledare i släkt-
forskning återupptogs under året under ledning av 
Gunilla Didriksson och Anna-Lena Hultman och en-
ligt en modell med en medlemsförening som arrang-
ör. En grundkurs hölls i Ludvika i september under 
värdskap av Västbergslagens Släktforskare.

Den som genomfört kurserna på samtliga tre nivåer 
och godkänts vid ett slutprov fi ck i samband med 
Släktforskardagarna ett utbildningsbevis.

Reformer och projekt

Sedan Föreningsforum visat sig inte fungera på 
avsett sätt, gjordes under våren en webbenkät till 
föreningarna med korta frågor om uppläggningen 
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av och formerna för stämma och konferenser. En 
vägledande diskussion hölls därefter vid stämman i 
Nyköping och gav förbundsstyrelsen underlag för att 
presentera förslag under 2016.

Vad gäller den släktforskarrörelsens betalsajt, kall-
lad Släkthistorisk sajt, som diskuterats sedan 2014 
uttalade sig stämman i Nyköping för att en förstudie 
ska göras, och ett arbete har inletts. 

Arbetet med nästa version av Sveriges dödbok, täck-
ande tiden fr. o m 1860, har pågått under året. Över 
300 släktforskare var vid årets slut engagerade i re-
gistreringsarbetet. 

Omvärldskontakter

Förbundet hade under året kontakter med Riksarki-
vet i tillgänglighetsfrågor och (med SVAR) i prissätt-
ningsfrågor. Ett av riksarkivarien utlovat möte med 
de olika ideella och kommersiella aktörerna inom 
släktforskningsområdet blev inte av men kommer 
förhoppningsvis till stånd under 2016. 

Bo Peter Persson har fortsatt varit förbundets repre-
sentant i styrelsen för Riksarkivets vänförening, Pro 
Memoria.

På inbjudan av Riksarkivet medverkade Erland 
Ringborg vid ett EU-symposium i Leuven i april och 
vid Nordiska arkivdagarna i Köpenhamn i maj, i 
båda fallen för att berätta om den svenska släktfors-
karrörelsens ideella insatser för att göra källmate-
rial tillgängligt. 

På ursprungligt mandat från Genealogiska Fören-
ingen har Erland Ringborg varit ledamot av Svenska 
Nationalkommittén för Heraldik och Genealogi.

Efter snabbremiss till föreningarna avgav förbundet 
i januari en skrivelse till Finansdepartementet med 
synpunkter på Lantmäteriets preliminära förslag 
rörande benämning av de nya distrikten i folkbok-
föringen. 

I februari skrev förbundet till Regeringen (Finans-
departementet) med begäran om en förordningsänd-
ring som skulle göra det tillåtet för Skatteverket att 
lämna ut personuppgifter i digital form till förening, 
organisation eller stiftelse, om uppgifterna behövs i 
samband med släktforskning. Samtidigt avgavs en 
skrivelse till Skatteverket med begäran om en be-
skrivning av folkbokföringsdatabasen. Några nämn-
värda resultat av dessa framstötar kunde inte note-
ras under året.

I februari tog förbundet i en skrivelse till PostNord 
upp konsekvenserna för bl. a släktforskarförening-
arna av det plötsliga avskaffandet av Föreningsbrev. 
Vi pekade på den fördyring av portokostnaderna för 
försändelser tyngre än 50 g, som den nya ordningen 
innebar, och bad om en omprövning av bestämmel-
serna för Ekonomibrev. Ett svar kom snabbt med 
karaktär av ”god dag yxskaft”. 

I augusti yttrade förbundet sig över betänkandet 
(SOU 2014:91) Juridiskt kön och medicinsk könskor-
rigering till den del betänkandet berörde folkbokfö-
ringen. Vi uttryckte förståelse för de integritetsas-
pekter som varit vägledande för utredningens förslag 
men betonade att var och en måste ha rätt till sin 
historia och att folkbokföringen  inte får utformas på 
ett sätt som berövar ättlingar till personer som bytt 
kön möjligheten att söka och fi nna sina rötter. 

Eftersom församlingar inte kommit in med uppgif-
ter till Gravstensinventeringen i önskad omfattning, 
skrev förbundet i november till Svenska Kyrkans 
Samarbetsorganisation med begäran om en rekom-
mendation till församlingarna att medverka i pro-
jektet. Diskussioner i denna fråga pågick vid årets 
slut.

Förbundet har tecknat avtal med Arkiv Digital om 
rabatt på abonnemang på företagets tjänster för 
medlemsföreningar som har fl era datorer i sina lo-
kaler.

Slutord

Förbundsstyrelsen tackar medlemsföreningarna och 
förbundets engagerade personal för ett gott arbetsår.

Förbundsstyrelseledamöters 
besök hos medlemsorganisationer 

Susanne Gustavsson Sambia 
föreningarna i Dalsland, Trollhättan och Vänersborg 
gemensamt (2 ggr) Släktforskare på Dahl

Viktoria Jonasson 
Falbygdens Släktforskarförening
Föreningen Släktdata
Inlands Släktforskare
Kullabygdens Släktforskare

Eri Larsson
Kullabygdens Släktforskare
Skånes Genealogiska Förbund 
(ordförandekonferens)

Hjördis Lundmark
Härnösands Släktforskare 
(gränsträff med fl era föreningar)

Jan-Henrik Marinder
Sällskapet Släktforskarne Fagersta

Erland Ringborg
Botvidsbygdens Släktforskare
Föreningen DIS (funktionärsträff)
Skånes Genealogiska Förbund 
(ordförandekonferens)

Carina Strömberg
Härnösands Släktforskare
Ramsele Släktforskarförening (2 ggr)
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Förvaltningsberättelse 2015

Resultat per verksamhetsområde 
Jan-dec 2015 Omsätt-  Direkta Externa Personal-  Finansnetto/ Totalt
 ning kostnader kostnader kostnader avskr

Förbundsverksamhet  1 670  0 -2 143  -1 897  191  -2 180
Släkthistoriskt Forum 1 456 -469 -8 -414 0 566
Rötters Vänner 761 -81 -4 -133 0 543
Rötter Utveckling 1 -12 -23 -507 0 -543
Bokhandel 6 521 -2 997 -147 -725 -8 2 643
Årsboken  588 -359 0 -109 0 120
Projekt NÅDD 0 0 -5 -329 0 -335
Redovisat resultat 10 995 -3 920 -2 331 -4 115 183 812

Resultat per verksamhetsområde
Jan-dec 2015 Omsätt-  Direkta Externa Personal-  Finansnetto/ Totalt
 ning kostnader kostnader kostnader avskr

Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god och 
har förstärkts genom ett positivt resultat för 2015 
om 812 tkr. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet 
till 8 709 tkr. 

Den fördelning av resurserna på verksamhetsom-
råden som gjorts uppskattningsvis i förvaltningsbe-

rättelserna för åren 2013 och 2014 har nu för första 
gången kunnat baseras på en löpande fördelning av 
personalens insatser liksom av intäkter och kostna-
der på verksamhetsområden, vilket givetvis ger en 
säkrare grund för bedömningar beträffande budge-
ten.

I omsättningen för Förbundsverksamhet ingår med-
lemsavgifter med 876 tkr.

De anställda fördelade sig enligt följande: Förbunds-
verksamhet 2,58, Släkthistoriskt Forum 0,71, Röt-
ters Vänner 0,23, Rötter utveckling 0,84, Bokhan-
deln 0,93, Årsboken 0,13, och Projekt NÅDD 0,47. 
Summa: 5,89 (2015: 6,38)

I personalkostnader för Förbundsverksamhet ingår 
ersättningar till styrelseledamöter med 272 tkr.

Intäkter

Bidragen till Rötters Vänner har under år 2015 
minskat med ca 117 tkr. Prenumerationsintäkterna 
för Släkthistoriskt Forum har ökat något, medan 
försäljningen av årsboken har minskat något.

Försäljningen i bokhandeln har minskat med drygt 
650 tkr jämfört med föregående år. Huvudförkla-
ringen är att Sveriges Dödbok 1901–2013 domine-
rade försäljningen 2014.

Organisationsavgiften har i likhet med tidigare år 
legat på 12 kr per föreningsmedlem. För december
2015 har rapporterats 72 708.

Av intäkterna svarar bokhandeln för 59 % och med-
lemsavgifterna för 8 %.

Kostnader

Bokhandelns direkta kostnader är högre än föregå-
ende år beroende på högre inköps- och produktions-
kostnader för publikationer jämfört med DVD-ski-
vor.

Personalkostnaderna har minskat något jämfört 
med föregående år. 172 tkr av personalkostnaderna
täcks av ersättning från Arbetsförmedlingen, vilken 
redovisas som övrig intäkt.
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Jämförelser utfall-budget, tkr 

 Bokslut Budget Avvikelse 
Omsättning   10 995 10 952 43 
Handelsvaror och  -3 920 -3 816 -104
andra direkta kostnader 
Övriga externa kostnader  -2 331 -3 004 673 
Personalkostnader  -4 114 -3 894 -220 
Avskrivningar  -61 -44 -17 
Rörelseresultat  569 194 375 
Finansnetto  244 40 204 
Redovisat resultat  812 234 579   
      
Flerårsöversikt 2011 2012 2013 2014 2015
Omsättning 10 909 11 463 9 231 11 929 10 995
Resultat -487 -365 -817 1 726 812
Soliditet 74% 73% 74% 79% 78%

Jämförelser utfall-budget, tkr

Bokslut Budget Avvikelse

Flerårsöversikt 2011 2012 2013 2014 2015

Förslag till vinstdisposition

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

I enlighet härmed föreslås

att  771 872,01 kr förs till resultatutjämningsfonden

och

att  40 624,84 kr balanseras i ny räkning

Förbundets resultat och ställning per 2015-12-31 re-
dovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar
med tilläggsupplysningar.

Släkthistoriskt Forum är Sveriges äldsta tidning 
om släktforskning. För blygsamma 200 kr  

(ord.pris 250 kr) får era medlemmar fem nummer 
fullmatade med arkivtips, litteraturtips, råd och 
inspiration. 

Välj en årsprenumeration i rotterbokhandeln.se 
och uppge rabattkoden Forening50 så får 

medlemmen 50 kr i rabatt på en årsprenumeration. 
*Erbjudandet gäller t.o.m 2016-08-31 endast för nya prenumeranter.

släkt
historiskt Forum

Rötterbokhandeln – för dig som släktforskar
www.rotterbokhandeln.sessssssssssssssssseeeeeeeeeeee
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 Not 2015 2014

Rörelsens intäkter 

Omsättning 1 10 995 019 11 928 568
     
Rörelsens kostnader     
  
Handelsvaror och andra direkta kostnader  2 -3 919 722  -2 767 152
Övriga externa kostnader 3 -2 331 086 -3 129 053
Personalkostnader 4 -4 114 389 -4 398 043
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -61 032 -43 952

  -10 426 229 -10 338 200

Rörelseresultat   568 790  1 590 368
    
Resultat från fi nansiella poster     
   
Ränteintäkter och liknande fi nansiella intäkter  244 205 135 797
Räntekostnader och liknande fi nansiella kostnader  -501 -168
     
  243 704 135 629  
 
Årets resultat  812 494 1 725 997

Resultaträkning
Not 2015 2014
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Balansräkning
         Not     2015-12-31                  2014-12-31
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,
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Revisionsberättelse
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Budget 2017 med verksamhetsplan
för de närmaste åren
Inriktningen i stort

Förbundets karaktär av produktions- och försälj-
ningsorganisation har blivit alltmer påtaglig. Även 
förbundsverksamheten, som i princip borde bekostas 
med medlemsavgifter, fi nansieras till stor del med 
intäkter av prenumerationer och försäljning. Lön-
samheten i denna del av verksamheten är god och 
förbundets kapitaltillgångar större än vad som be-
hövs för att parera eventuella svackor i intäkterna. I 
detta läge avstår förbundsstyrelsen från att aktuali-
sera en avgiftshöjning. Vi vill i stället säkra intäkter 
som grund för nya satsningar genom att de närmaste 
åren ytterligare utveckla förbundets produkter och 
tjänster liksom metoderna för att erbjuda dem.

Mot denna bakgrund är huvudpunkterna i förslaget 
till budget för 2017:

 Förstärkning av resurserna för marknadsföring 
av förbundets publikationer och av Rötterbokhandeln

 Förstärkning av resurserna för Släkthistoriskt 
Forum och Släktforskarnas Årsbok

 Fullföljande av projektet Namn åt de döda med 
sikte på publicering hösten 2017 av Sveriges dödbok 
1860 – 2016.

När det gäller organisationen bör följande principer 
läggas fast:

 Förbundet ska vara medarrangör till och med-
fi nansiär av årliga nationella Släktforskardagar. 
Formerna för detta engagemang ska avgöras från 
fall till fall i överenskommelse med respektive värd-
förening.

 En samrådskonferens ska anordnas årligen för 
diskussion om förbundets verksamhet i stort och 
beredning av frågor inför kommande riksstämma. 

För de närmaste åren ser vi i övrigt framför oss föl-
jande:

 Inom ramen för Rötter ska utvecklas en form för 
att göra register och andra databaser från förenin-
garna och förbundet tillgängliga mot betalning (ar-
betsnamn: Släkthistorisk sajt).  

 Förbundets presentationsprogram ska utvecklas 
så att det blir lättare för föreningarna att framställa 
register utifrån dels andra kyrkoböcker än ministe-
rialböckerna, dels källor som mantals- och skattelän-
gder, bouppteckningar  och domböcker.

Rötters Vänner ska utvecklas som intäktskälla, så 
att individuella bidrag på olika nivåer ger förmåner 

i form av tillgång till produkter och tjänster. Detta 
kan vara ett sätt att fånga upp släktforskare som 
inte söker sig till föreningar.  Samtidigt gäller det 
att hitta en modell som är förenlig med föreningar-
nas intressen när det gäller att behålla och rekrytera 
medlemmar. 

Utgivningen av handböcker till stöd för släktfor-
skningen ska fortsätta. Det blir troligen i ökad ut-
sträckning fråga om böcker av typ antologier och 
inom specialområden där vi inte kan räkna med 
samma avsättning som för vissa av de hittills utgiv-
na handböckerna. 

När det gäller digitala produkter har efter Sveriges 
dödbok en ny version av Begravda i Sverige högsta 
prioritet. 

Budget 2017 

Som framgått av förvaltningsberättelsen har under 
2015 för första gången en fördelning av intäkter och 
kostnader på verksamhetsområden gjorts löpande. 
Vi redovisar därför förslaget till budget för 2017 inte 
bara i förhållande till budgeten för 2016 utan också 
till utfallet för 2015. Se sidan 17!

Kommentarer till budgetförslaget 

Förbundsverksamhet

Vi räknar med 73 000 individuella medlemskap och 
oförändrad avgift, 12 kronor.

Ytterligare medel sätts av för samrådskonferens, så 
att nästa års konferens ska kunna äga rum lördag-
söndag.

Bokhandeln

Kansliet förstärks hösten 2016 med en tjänst för 
marknadsföring av såväl bokhandelns produkter 
som tidningen och årsboken. 

Rötter

Vi räknar med en viss medelsökning för utveckling 
av Rötters Vänner och med att ökade insatser för 
marknadsföring ska ge ytterligare ca 1 000 betalan-
de Rötter-vänner. Tidigare redovisade resultatenhe-
ten ”Rötters Vänner” är numera är hopslagen med 
”Rötterutveckling” under ”Rötter”.

Släkthistoriskt Forum

Redaktionen har förstärkts med en halvtidstjänst. 
Vi räknar med att detta tillsammans med de ökade 
insatserna för marknadsföring ska ge ca 1 000 nya 
prenumeranter.
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2015 Förbunds- Rötter* Bokhandel Släkthist  Års- Proj Totalt 
Utfall verksamhet    forum boken NÅDD
  
Omsättning 1 670 762 6 642 1 456 588 0 11 118
Direkta kostnader 0 -94 -3 119 -469 -360 0 -4 042
Externa kostnader -2 143 -28 -147 --8 0 -4 -2 330
Personalkostnader -1 897 -641 -725 -414 -109 -330 -4 116
Finansnetto/ avskr. 191 0 -8 -1 0 0 183
Redovisat resultat -2 179 -1 2 643 564 119 -334 812
       
2016 Förbunds- Rötter* Bokhandel Släkthist- Års- Proj Totalt 
Budget verksamhet    forum boken NÅDD  

Omsättning 1 746 915 4 600 1 535 600   9 396
Direkta kostnader 0 -470 -1 909 -520 -347 -50 -3 296
Externa kostnader -992 -470 -556 -299 -43 -321 -2 682
Personalkostnader -1 611 -655 -962 -416 -59 -446 -4 149
Finansnetto/ avskr. 36           36
Budgeterat resultat -821 -680 1 173 300 151 -817 -695
       
2017 Förbunds- Rötter* Bokhandel Släkthist- Års- Proj Totalt 
Budget verksamhet    forum boken NÅDD  

Omsättning 1 629 850 7 605 1 722 700   12 506
Direkta kostnader 0 -590 -2 950 -550 -165 -200 -4 455
Externa kostnader -2 676 -35 -246 -10 0 -5 -2 972
Personalkostnader -2 033 -833 -722 -751 -309 -285 -4 933
Finansnetto/ avskr. -33 0 -8 -0     -41
Budgeterat resultat -3 113 -608 3 679 411 226 -490 106

2017 Förbunds- Rötter* Bokhandel Släkthist- Års- Proj Totalt 
Budget verksamhet    forum boken NÅDD  

2016 Förbunds- Rötter* Bokhandel Släkthist- Års- Proj Totalt 
Budget verksamhet    forum boken NÅDD 

Årsboken

Årsboksredaktören är numera anställd med ett må-
natligt arvode. Ökade medel beräknas för arvodering 
av författare till artiklar som beställs. Vi räknar med 
att detta tillsammans med de ökade insatserna för 
marknadsföring ska göra det möjligt att öka antalet 
sålda böcker med ca 800. 

NÅDD

Vi räknar med i princip samma personella kostnader 
som 2015, det år då arbetet med dödbokens version 
6 slutfördes, och med att 8 000 ex av version 7 ska 
säljas under året.

2015 Förbunds- Rötter* Bokhandel Släkthist  Års- Proj Totalt 
Utfall verksamhet    forum boken NÅDD

* Resultatenheterna Rötters Vänner och Rötter utveckling sammanslagna under resultatenheten Rötter
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Intäkter och kostnader 2013-2017
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Motioner
Motion nr 1

Om en databas över Sveriges befolkning 2000

 Befolkningsskivorna 1970, 1980 och 1990 är myck-
et användbara och efterfrågade. En databas för år 
2000 vore mycket välkommen för många forskare. Vi 
vet att det inte gjordes någon folkräkning 2000, det 
år då Svenska kyrkan lämnade sitt uppdrag för folk-
bokföreningsmyndighet och Skatteverket tog över 
uppdraget. 

Underlag från annat håll fi nns ändå för att samman-
ställa en befolkningsskiva, något Carl Szabad, tyvärr 
nu avliden, brukade redogöra för. Han var eldsjälen 
bakom projekten för de tidigare skivorna hos SSF. Vi 
skulle vilja uppmana Sveriges Släktforskarförbund 
att tillsätta en kommitté för att undersöka frågan 
närmare och om möjligt se till att en Sveriges befolk-
ning 2000 blev producerad. 

Gotlands Genealogiska Förening 
Freddie Claesson, Ordförande

Förbundsstyrelsens yttrande

Det är självfallet angeläget att arbetet med ”befolk-
ningsskivor” förs vidare och att en databas över Sve-
riges befolkning år 2000 kommer till stånd. Någon 
kommitté eller annan insats från förbundet behövs 
dock i nuvarande läge inte. De diskussioner om ut-
tag av uppgifter för ändamålet, som inleddes av Carl 
Szabad, har återupptagits mellan Riksarkivet/SVAR 
och Försäkringskassan. Förbundsledningen håller 
sig underrättad om diskussionerna. I bästa fall kom-
mer resultat att kunna anmälas vid stämman.

Med hänvisning till vad som anförts föreslår för-
bundsstyrelsen:

att  stämman avslår motionen.

 
Motion nr 2

Om släktforskning för invandrare

 I samband med samrådskonferensen i början av 
mars framgick det att Släktforskarförbundets pro-
jekt ”Släktforskning för invandrare” lagts på is. Det-
ta är mycket olyckligt, det är inte minst brådskande 
att dokumentera äldre generationer invandrares 
kunskaper om släkten. Det har redan gått så lång tid 
sedan dessa kom hit att risken är överhängande att 
den generationen hinner försvinna och därmed ban-
den till utlandet innan de har hunnit dokumenteras.
Möjligen inleddes projektet tack vare en motion, i så 
fall verkar avbrottet vara att bryta mot stämmans 
tidigare beslut. I vilket fall som helst är det uppen-
barligen hög tid att stämman fastslår att projektet 
ska fortsätta.

Projektets mål är lika viktiga som tidigare, att skapa 
egna resurser för att ge en orientering i hur man kan 
söka sina rötter i utlandet, och att uppmuntra perso-
ner med rötter i andra länder att börja släktforska. 
Inte minst behövs detta för att underlätta för fram-
tida generationer att kunna spåra sina utländska 
rötter. 

Därför föreslår vi 

att förbundet snarast återstartar projektet 
 ”Släktforskning för invandrare”

att man vid omstarten prioriterar dokumentation  
 av äldre generationer invandrares släktkun- 
 skaper, speciellt genom kontakter i stora in- 
 vandrarstäder som Södertälje och Västerås

För StorStockholms Genealogiska Förening,
Stockholm 2016-03-32
Christer Arvas

Förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning 
att det är angeläget att underlätta för de många, 
som kommit till vårt land under de senaste årtion-
denas invandring, att söka sina rötter. Att projektet 
”Släktforskning för invandrare” trappats ned anmäl-
des i verksamhetsberättelsen för 2013. Bakom låg, 
med den inriktning projektet då hade, i första hand 
resursskäl. Insatserna har därefter koncentrerats 
på att bygga ut informationen om släktforskning i 
andra länder på wiki-rötter. I förbundets handbok 
”Vägen till dina rötter” fi nns också ett kapitel ”Med 
rötterna i andra länder”, som ger utgångspunkt för 
insatser av olika slag.

Förbundsstyrelsen är beredd att ”återstarta” projek-
tet. Den insats som ligger närmast till hands, därför 
att den kan ge största möjliga spridningseffekt, är 
enligt vår mening att ta fram en handbok som be-
skriver hur man går till väga för att söka rötter i 
berörda länder. En sådan handbok kan ge stöd både 
till enskilda och till lokala eller regionala föreningar, 
och den kan också dokumentera de insatser på områ-
det som redan görs på olika håll i landet.

Däremot är det knappast en lämplig uppgift för en 
nationell organisation som förbundet att dokumen-
tera äldre invandrares släktkunskaper genom kon-
takter i invandringstäta städer. Det slag av inter-
vjuverksamhet som detta innebär måste rimligen 
bedrivas lokalt; exempel på projekt fi nns redan, bl. a 
genom Svenska Migrationscentret.

Med hänvisning till vad som anförts föreslår för-
bundsstyrelsen 

att  stämman bifaller motionen men med stöd för  
 förbundsstyrelsens prioritering.
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Valberedningens förslag
Valberedningen har bestått av Anna-Karin Wes-
terlund (ordförande), Anna Lövgren, Eva Dahlberg, 
Karl-Ingvar Ångström och Torbjörn Näs.

De styrelseledamöter vars mandat fortsätter till 
2017 är Carina Strömberg, Chris Bingefors, Arne 
Sörlöv och Hjördis Lundmark.

Valberedningen har haft ett sammanträde i Stock-
holm och därutöver tre telefonsammanträden. Vid 
sammanträdet den 22-23 januari intervjuades de 
styrelseledamöter som var närvarande på det sty-
relsemöte som hölls samtidigt i Stockholm. Susanne 
Gustavsson Sambia meddelade att hon ej önskade 
ställa upp för omval. Bo Peter Persson, Christian Ar-
net, Eri Larsson, Victoria Jonasson och Erland Ring-
borg meddelade att de önskade ställa upp för omval.
Inga nomineringar har inkommit från föreningarna.

Valberedningen föreslår förbundsstämman

att  antalet förbundsstyrelseledamöter 2016-2017  
 ska vara 9 förutom ordföranden,

att  till ordförande 2016-2018 utse Erland Ringborg  
 (omval),

att  till ledamöter av förbundsstyrelsen 2016-2018  
 utse Bo Peter Persson (omval), Christian Arnet  
 (omval), Eri Larsson (omval), Victoria Jonasson  
 (omval) samt Peter Niwong (nyval),

att  till revisor 2016-2018 utse Lars Sundell 
 (omval),

att  till revisorssuppleant 2016-2018 utse Marianne  
 Strömberg (nyval),

att  traktamente och reseersättningar normalt 
 utgår enligt statens reglemente vid förrättning  
 för förtroendevalda i förbundet, 

att  styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för  
 sina styrelseuppdrag fram till och med stäm- 
 man 2017 enligt följande:

 Förbundsordföranden 3 prisbasbelopp

 Vice ordföranden 1 prisbasbelopp

 Övriga ledamöter sammanträdesarvode med  
 350 kr/dag. Den som måste ta tjänstledigt med  
 helt löneavdrag eller ta semester för att delta  
 i sammanträde med förbundsstyrelsen kan  
 erhålla sammanträdesarvode med 2,6 procent  
 av ett prisbelopp per dag. Efter beslut av styrel- 
 sen kan detta även gälla andra än styrelseleda- 
 möter som måste ta tjänstledigt med helt löne- 
 avdrag eller ta ut semester för att  fullgöra upp- 
 drag för förbundet.

Ett prisbasbelopp enligt Lagen om allmän försäkring 
är fastställt till 44 300 kr för 2016. Procentsats enligt 
ovan avrundas till närmaste 50-tal kronor.

Reservation mot valberedningens förslag

Valberedningen har diskuterat en eventuell 
jävsituation beträffande revisorsvalet och 
kommit fram till att detta inte föreligger. Tor-
björn Näs reserverar sig mot detta beslut och 
lämnar en reservation enligt följande:

Valberedningen för Sveriges Släktforskarförbund 
är inte enig i frågan om valet av revisorer.

Som ledamot anser jag inte att omval av Lars Sun-
dell är lämpligt. Det har framkommit att han sedan
30 år tillbaka är gift med sittande kanslichefs far-
mor. Dessutom, och kanske än allvarligare är att 
Lars Sundell själv varit kassör i förbundet under 
fl era år (från stämman 2007 till stämman 2011) och
därmed själv varit starkt delaktig i uppbyggnaden 
av den verksamhet han nu reviderar. Eftersom för-
bundet formellt är en ideell förening, är Revisionsla-
gen (1999:1079) inte direkt applicerbar på verksam-
heten trots förbundets stora omsättning, som är att 
jämföra med ett normalt småföretag.

Men principiellt är det emot god revisionssed att 
vara revisor under ovanstående premisser, då det 
anses vara jäv. Vilket i det här fallet i princip bör 
behandlas på motsvarande sätt som enligt lag och 
praxis inom en ekonomisk förening, det vill säga att 
Föreningslagen ska tillämpas. Det saknar helt be-
tydelse att det i sig saknas lagstiftning om ideella 
föreningar eftersom dessa de facto enligt stadgad 
praxis är juridiska personer.

För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen 
är partisk utan bara att situationen är sådan att det 
typiskt sett fi nns skäl att ha misstankar om partisk-
het, vilket inte alltid är helt oproblematiskt.

Jag anser att Förbundet, som styrs av sina medlems-
föreningar, inte bör sätta sig i ett sådant förhållande 
där det kan uppstå situationer som kan ifrågasät-
tas av medlemmarna. Notera att detta inte är kritik 
emot Lars Sundell personligen, utan för att förhin-
dra att det i framtiden ifrågasätts så vill jag som 
ledamot i valberedningen lyfta frågan till stämman 
innan valet av revisorer för kommande två år.

Jag anser även att i valberedningsarbete ska risk 
för jäv/intressekonfl ikt alltid beaktas. Därför har 
jag tittat på hur andra organisationer behandlar så-
dana frågor. Sverige saknar lagstiftning för ideella 
föreningar, vilket förbundet är, och därmed fi nns 
heller inga bestämmelser om jäv som ideella orga-
nisationer är skyldiga att följa. Men frågan bör ändå 
vara viktig för att skapa största möjliga transparens 
och förtroende mellan medlemmarna och ledningen. 
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 Valberedningen 
har enats om att fö-
reslå Peter Niwong, 
Borlänge till ny le-
damot i styrelsen 
efter avgående Su-
sanne Gustavsson 
Sambia.

Peters presenterar 
sig själv så här:

Jag är född 1959 i 
Värmland, fl yttade 
till Dalarna innan 
skolåldern.

Efter skolan har jag arbetat i teknisk verksamhet 
med början i marinen sedan i stålindustrin. Från 
2011 som driftsingenjör på en energiavdelning, med 
energieffektivisering som ledstjärna.

Jag har varit engagerad i fl era olika styrelser både i 
fackföreningar men inte minst i vår lokala släktfor-
skarförening, föreningen Släkt och Bygd i Borlänge, 
där jag varit ledamot, ordförande och redaktör.

Min släktforskning tog fart för ca. 30 år sedan, för 
att övergå till kursledare i släktforskning för ca. 15 
år sedan. Just att lära nybörjare att dokumentera 
sina fynd på ett bra och säkert vis, tycker jag är vik-
tigt. Men även att ta tillvara alla nya verktyg (som t 
ex DNA) och källor som fi nns idag.

De av mina rötter jag hittat tills idag, fi nns i nära 
nog hela Sverige med några spår ifrån Finland och 
Tyskland också.

Nominerad 
till styrelsen

Därför anser jag att kommande Förbundsstyrelsen 
begrundar att till nästa års stämma ta fram rekom-
mendationer angående jäv och intressekonfl ikter.

Syftet med att ha rekommendationer angående jäv 
och intressekonfl ikter är fl erfaldiga. Det handlar 
om att minimera risk för misstanke om partiska 
bedömningar och beslut utifrån egenintresse och/el-
ler relationer. Personligt ansvar och omdöme måste 
vara vägledande i såväl valberedningsarbete som 
anställningssituationer. Det handlar också om att 
minimera risken för maktkoncentration. Partiska 
bedömningar och beslut kan vara till nackdel för or-
ganisationen och leda till minskat förtroende för sty-
relser och anställda. Det kan i förlängningen också 
leda till försämrad inre organisationskultur.

Torbjörn Näs

Årets 
Örnberg-
pristagare
 Victor Örnbergs 
hederspris tilldelas i 
år en person som un-
der många år gjort 
stora insatser inom 
släktforskarörelsen: 
Anna-Lena Hult-
man, som nomine-
rats av Borås Släkt-
forskare.

Anna-Lena är en 
av våra främsta ex-
perter på emigrant-
forskning. Hon för-
fattade tillsammans 
med Ted Rosvall 
handboken Emigrantforskning, den första i förbun-
dets handboksserie, och hon har varit värd för da-
tabasen Emibas. Åtskilliga studieresor har hon äg-
nat åt fotografering av kyrkböcker och gravstenar 
från de svenska församlingarna i USA, och många 
svenskamerikaner har hon hjälpt att hitta sina röt-
ter i Sverige.

Tillsammans med Gunilla Didriksson har Anna-Le-
na utvecklat förbundets kurser för blivande kursle-
dare i släktforskning och hållit sådana kurser runt 
om i landet. Över huvud taget har hon varit mycket 
aktiv när det gäller att genom kurser och föredrag 
vid evenemang av olika slag sprida kunskaper om 
släktforskning.

Anna-Lena har gjort stora insatser inom förbundet: 
som projektledare för Sveriges dödbok och projektet 
Namn åt de döda och som värd för både Anbytar-
forum och Gravstensinventeringen. Hon är aktiv 
också inom hembygdsforskningen och är ordförande 
i Ulricehamnsbygdens forskarklubb, som har sin för-
eningslokal i Anna-Lenas eget bibliotek och arkiv, 
Konkordiahuset.

För att citera den nominerande föreningens sam-
manfattning: ”Anna-Lena är en oerhört kunnig, ge-
nerös, entusiasmerande och noggrann person som 
väl förtjänar att hedras med Victor Örnbergpriset”.
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Diplom och utmärkelser
Årets eldsjäl
Björn Johansson

Till Årets eldsjäl har utsetts Björn Johansson, no-
minerad av Föreningen DIS.

Björn var en av bildarna av DIS 1980 och kunde 
med det kombinera sina intressen för datorer och för 
släktforskning. Han deltog i den inledande fasen av 
utvecklingen av Disgen, var styrelseledamot i DIS 
till 2000 och redaktör för medlemstidningen Disku-
logen till 2003.

Efter Björns pensionering 2003 tog hans intresse för 
kartor fart. Han har som ledare för en större grupp 
varit eldsjälen i den omfattande utveckling och an-
passning av kartor, som DIS har ägnat sig åt de se-
naste åren, och också utbildat många släktforskare i 
karthantering.  

Tillsammans med Karl-Ingvar Ångström författade 
han den andra handboken i förbundets serie, Kart-
forskning, och arbetar för närvarande med en revi-
derad revision av handboken, nu kallad Släktforska 
med kartor.

Björn har stor del i att DIS 2012 tilldelades Karto-
grafi ska Sällskapets pris som Årets organisation för 
sina insatser att ”med digitala kartor visualisera 
både släktförhållanden och anförvanters geografi ska 
positioner i tid och rum”-

Hedersdiplom
Med beaktande också av nomineringarna till övriga 
priser har förbundsstyrelsen beslutat tilldela fyra 
personer hedersdiplom.

Robert Hammarstedt 

Robert, som nominerats av DIS-MITT, var aktiv 
vid bildandet av denna förening i början av 1990-ta-
let, medlem av den första styrelsen och under en 
period ordförande. Han har också haft olika befatt-
ningar inom Midälva Genealogiska Förening och är 
sedan 2010 föreningens ordförande.

Som tekniskt intresserad och kunnig har Robert va-
rit aktiv i utvecklingen av Disgen. Som inbiten fo-
tograf har han en god blick för bilder och ljussätt-
ning. Sina kunskaper inom detta område har han 
förmedlat vid ”otaliga” utbildningar i fotoskanning 
av gamla fotografi er. Han har också de senaste åren 
skaffat sig kunskaper inom DNA-området som han 
förmedlar till andra släktforskare.

Ingalena Marthin

Ingalena, som nominerats av Lappmarkens Släkt- 
och bygdeforskare, var en av bildarna av denna för-
ening 1991 och dess första ordförande. När förening-
en efter några års uppehåll ”nystartade” 2010, blev 
hon åter medlem av styrelsen. 

Ingalena har under alla år varit engagerad i att läm-
na uppgifter både till Sveriges dödbok och till Grav-
stensinventeringen och har också lagt ned ett omfat-
tande arbete på att kartlägga det nya livet för dem 
som emigrerade till USA från Vilhelmina socken. 
Men framför allt har hon de senaste fyra åren varit 
en engagerad och aktiv projektledare för den grupp 
som arbetat med den omfattande kartläggning av 
befolkningen i Dorotea som dokumenterats i bokver-
ket Doroteaborna (se vidare under Årets släktbok).

Lars-Olof Nordesjö

 Lars-Olof, som nominerats av Gagnefs Släktfor-
skarförening, var med och bildade denna förening 
2004 och har alltsedan dess varit en drivande kraft i 
allt som rör föreningens verksamhet.

Lars-Olof leder nybörjarkurser i släkthistorisk forsk-
ning och ägnar en stor del av sin tid åt olika uppdrag 
inom släktforskning och hembygdshistoria. Med sin 
breda kunskap inom skilda områden har han hållit 
många föredrag om hur lokalsamhället förändrats.   
t ex genom pest och andra sjukdomar, emigration och 
storskiftet. Han har också medverkat vid författande 
och utgivning av fl era släkt- och hembygdshistoriska 
böcker och med artiklar i tidningar och tidskrifter.

Genealogisk 
Ungdoms 
stipendium
Styrelsen för GU-fonden har beslutat tilldela Do-
nald Freij, nominerad av Föreningen DIS,
stipendium om 5 000 kr.

Donald är en entusiast som brinner för att intres-
sera andra för släktforskning. Han driver kurser och 
informerar vid föreningsträffar. Sedan många år 
samarbetar han med skolorna i Värnamo. På skol-
tid demonstrerar och berättar han om släktforsk-
ning för elever på grundskolans högstadium. Arbetet 
uppskattas mycket, och efterfrågan på insatser från 
Donald har ökat. Genom sin kompetens och pedago-
giska förmåga har han ökat intresset för släktforsk-
ning hos ungdomar, framför allt i Värnamo.
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Guy Persson

Guy, som nominerats av Blekinge släktforskarför-
ening, är sedan många år en engagerad medlem i 
föreningens styrelse som kassör, medlemsregister-
ansvarig och studieansvarig.

”Utan honom vore föreningen ingenting”.  Guy lever 
upp till epitetet ”hustomte” och utför sina uppdrag 
med stor noggrannhet, omtanke och värme”.

Årets släktbok
 Nomineringarna till Årets släktbok ställde för-
bundsstyrelsen inför ett svårt dilemma: Hur väga 
en bok av berättelsekaraktär mot en bok som inne-
håller omfattande register över släkter och familjer? 
Den salomoniska lösningen blev att belöna ett verk i 
vardera kategorin och alltså låta prissumman delas. 
Årets släktböcker är därför två:

Sanning, skröna 
och muntlig tradition

av Gunnar Dahl, nominerad av Hallands Släktfor-
skarförening

Gunnar Dahl söker på ett metodiskt intressant sätt 
tränga bakom myterna i sin släkts historia från 
1860-talet och framåt. I centrum står några kvinnor. 
Fyra generationer passerar revy, och författaren, 
som också är en god stilist, sätter in dem i det histo-
riska sammanhang som utgörs av Sveriges förvand-
ling från fattigland till välfärdsstat. 

I en recension i Släkthistoriskt Forum nyligen fi ck 
boken följande sammanfattande omdöme: ”Detta är 
en bok som bör läsas av alla de släktforskare som 
står i begrepp att skriva sin egen släkthistoria.”

Doroteaborna - 1935

utgiven av Lappmarkens Släkt- och bygdeforskare, 
nominerad av Lyckselebygdens släktforskarförening

Boken är den tredje och avslutande delen i dokumen-
tationen av befolkningen i Åsele lappmark. Böck-
erna om Åsele och Vilhelmina slutfördes av Karl-
Erik Gavelin, som hastigt avled 2005. Lappmarkens 
Släkt- och bygdeforskare tog över Gavelins material 
rörande Dorotea och har efter fl era års ideella insat-
ser nu färdigställt denna del.

Varje by och varje familj i Dorotea dokumenteras 
liksom fl yttningar till och från såväl övriga försam-
lingar i Lappmarken som församlingar utanför det-
ta område. Rikliga möjligheter ges att studera t ex 
nybyggandet, utvecklingen av namnskicket, sprid-
ningen av sjukdomar och emigrationen. Boken ger 
sammantaget ett utomordentligt underlag för släkt-
forskning i södra Lappland.
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