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Kallelse till riksstämma 2003
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till
ordinarie riksstämma 2003 i Ronneby
Dag: Lördag den 23 augusti 2003
Tid: Klockan 13.00 - 16.00
Plats: Stora Salen, Ron Konferenscenter
Sekretariatet är öppet 10.00 - 12.00.
Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet för registrering och för att hämta ut
stämmohandlingarna senast en timma före riksstämmans öppnande.
Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar/sammanslutningar.
Val av ordförande och vice ordförande samt anmälan av sekreterare vid riksstämman.
Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet.
Val av rösträknare samt övriga mötesfunktionärer.
Fastställande av dagordning.
Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst.
Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för föregående
verksamhetsår samt fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen.
Behandling av motioner.
Slutjustering av stadgarna.
Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslut om antal och val av ledamöter i förbundsstyrelsen, vilka utses för en mandatperiod (två
år) på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande varje år.
Val av två revisorer samt revisorssuppleanter på sådant sätt att hälften av platserna står till
förfogande varje år.
Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för tiden intill dess nästa ordinarie riksstämma avslutats.
Övriga ärenden.
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Förbundsstyrelse och personal
Ted Rosvall, förbundsordförande

Enåsen, Falekvarna

521 91 Falköping

0515-371 05

Christina Gustavsson, 1:e v ordf

Tallholmsvägen 1 A

589 37 Linköping

013-15 79 61

Barbro Stålheim, 2:e v ordf

Svarvarvägen 15

610 55 Stigtomta

0155-984 47

Sam Blixt, ledamot

Tällskärsgränd 7

572 62 Oskarshamn

0491-151 28

Thord Bylund, ledamot

Köpenhamnsv. 9 B

217 43 Malmö

040-91 57 12

Olof Cronberg, ledamot

S. Järnvägsgatan 21A 352 34 Växjö

0470-217 63

Björn Fredriksson, ledamot

Nipvägen 18

961 44 Boden

0921-653 15

Per Frödholm, ledamot

Klockvägen 10

374 53 Asarum

0454-32 61 73

Sven Johansson, ledamot

Kalendevägen 10

302 39 Halmstad

035-12 88 64

Kent Lundvall, ledamot

Fredagsvägen 42

451 63 Uddevalla

0522-747 40

Torbjörn Näs, ledamot

Vasagatan 32 B

792 32 Mora

0250-174 41

Carl-Gösta Gyllenswärd, valberedn. Trefaldighetsv. 10

352 61 Växjö

0470-625 00

Åke Kjellqvist, revisor

Lagerlöfs väg 18

245 32 Staffanstorp

046-25 50 20

Lena A Löfström, revisor

Ripvägen 5 B

172 37 Sundbyberg

08-28 27 26

Gunvor Hjärtström, förbundssekr.

Torsvikssvängen 37

181 34 Lidingö

08-731 75 07

Carl Szabad, projektledare

Ängsvägen 21

122 62 Enskede

08-659 31 10

Bonnie Raftö, kanslist

Björnstigen 10

170 72 Solna

08-85 46 73

Kent Andersson, kanslist

Topasgatan 9

421 48 Västra Frölunda 031-47 63 42

Hans Egeskog, redaktör för ShF

Plöjarevägen 8

393 53 Kalmar

0480-146 55

Håkan Skogsjö, redaktör för Rötter Tordmulegränd 6 AX-22100 Mariehamn

00358-18-21204

Peter Karlsson, Rötterassistent

168 55 Bromma

08-87 74 14

523 97 Ulricehamn

0321-402 28

Tegnebyvägen 11

Anna-Lena Hultman, projektledare Lilleskogen Hössna

Anmäl alltid adressändringar skriftligt till förbundets kansli i Stockholm.
Kontrollera också att det är rätt personer i föreningen som får ANGELÄGET.
ANGELÄGET utges av Sveriges Släktforskarförbund
Redaktör och ansvarig utgivare: Ted Rosvall
ted@genealogi.se
Biträdande redaktör: Gunvor Hjärtström
gunvor@genealogi.se
Citat ur ANGELÄGET får göras om källan anges.

ISSN 0284-6349

Postadress:
Stockholm: Box 30222
104 25 STOCKHOLM

Besöksadress:
Warfvinges väg 16, 4tr
Kungsholmen

Telefon:
Postgiro:
08-695 08 90
15 86 22-1
08-695 08 24, fax

Göteborg:

Tredje Långgatan 39

031-42 33 11

Tredje Långgatan 39, 2tr
413 27 GÖTEBORG

Hemsida: www.genealogi.se

Bankgiro:
462-8848

E-post: info@genealogi.se
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Bonuspaket till alla medlemsföreningar

Förbundets ekonomi är god. Så god att det finns utrymme att ge alla våra medlemsföreningar en
liten present, en ”gratifikation” om man så vill, som i dagarna kommer att skickas ut. Det är det
goda resultatet av förbundets bok- och CD-produktioner som har skapat denna möjlighet. Föreningarna kan fritt förfoga över presenten, använda den i föreningslokalen, dela ut de olika ingredienserna i paketet som belöning, uppmuntran eller pris, eller rent av lotta ut dem. Delar av paketet
kan också användas i olika typer av projekt, registrerings- eller andra, som föreningen bedriver
eller kanske inspireras till att påbörja.
Grundpaketet innehåller:
1 Årsprenumeration på Släkthistoriskt Forum (med Svenska Antavlor), utöver den prenumeration som ingår i organisationsavgiften.
1 Årsbok (valfri ur vårt lager), utöver föreningens organisationsexemplar, inklusive porto.
1 Presentkort på valfri CD-skiva ur förbundets egen produktion (Sveriges dödbok 1950-1999,
Sveriges befolkning 1970 eller Svenska ortnamn 1999) inklusive porto.
1 Årsabonnemang på Arkion - ett historienät Sverige (aktiveras senast 30/6 2004).
1 Årsabonemang på Digitala forskarsalen - SVAR (aktiveras senast 30/6 2004).
1 Årsabonnemang på Genline - kyrkböcker på nätet (aktiveras senast 30/6 2004).
Tillägg för föreningar med mellan 300 och 999 medlemmar:
Mellanskillnaden för abonnemang i publik lokal (200:-).
NB om Arkionabonnemanget används på detta sätt.
Mellanskillnaden för abonnemang i publik lokal (1000:-).
NB om Genlineabonnemanget används på detta sätt.
1 ytterligare årsprenumeration på Släkthistoriskt Forum.
Tillägg för föreningar med minst 1000 medlemmar:
Mellanskillnaden för abonnemang i publik lokal (200:-).
NB om Arkionabonnemanget används på detta sätt.
Mellanskillnaden för abonnemang i publik lokal (2000:-).
NB om Genlineabonnemanget används på detta sätt.
2 ytterligare årsprenumerationer på Släkthistoriskt Forum.
Mottagarna av årsabonnemangen kan vänta med att aktivera dem fram till 30/6 2004. Anledningen
till detta är att man kanske vill avvakta till de ”egna” landskapen har blivit tillgängliga i Arkions
respektive Genlines databaser. I de fall föreningarna planerar att använda sina abonnemang i föreningslokalen eller som pris i en tävling kan det dessutom behövas tid för planering och förberedelser. Detaljerade instruktioner om hur abonnemangen aktiveras och övrig information kring förfarandet kommer att medfölja paketen.
Förbundsstyrelsen hoppas att dessa ”Bonuspaket” skall bli till glädje, nytta och inspiration för alla
våra medlemsföreningar!
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Program
Fredag 22 augusti
09.00
Världsarvsutflykten Karlskrona
10.00 - 17.00 Ordförandekonferens, Ronneby Brunn
10.00 - 17.00 Redaktörskurs - Tidningar, Ronneby Brunn
10.00 - 17.00 Redaktörskurs - Internet, Ronneby Brunn
13.00 - 17.00 Cirkelledarkonferens, Ronneby Brunn
19.00
Ordförande-, redaktörs- och cirkelledarmiddag, Ronneby Brunn
Lördag 23 augusti
09.30
Invigning av släktforskardagarna, Ron Konferenscenter
10.00
Program ej ännu fastställt
Föreläsning - , Stora Salen
11.00 - 12.00 EMIBAS i våra hjärtan - nytt liv i gammalt projekt
Föreläsning - Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall, Stora Salen
11.30 - 14.00 Lunch, Ronneby Brunn
13.00 - 16.00 Riksstämma, Stora Salen
17.00
Utställningen stänger, Ron Konferenscenter
19.00 - 22.00 Stämmomiddag och underhållning, Ronneby Brunn
Söndag 24 augusti
09.00
Utställningen öppnar, Ron Konferenscenter
09.30
Förfädernas liv i bilder
Föreläsning - Kony Södring, Stora Salen
11.00
Danskar eller svenskar, borgare och bönder i 1600-talets Blekinge
Föreläsning - Kalle Bergman, Stora Salen
11.30 - 14.00 Lunch, Ronneby Brunn
13.00
Pesten i Blekinge, flottan och båtsmännen
Föreläsning - Bodil Persson, Stora Salen
14.00
På marginalen - människor och landskap i blekingsk skogsbygd
Föreläsning - Thomas Persson, Stora Salen
15.00
Avslutning, Ron Konferenscenter
15.30
Utställningen stänger, Ron Konferenscenter
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Världsarvsutflykt
Till stadens välbevarade marina 1600- och 1700-talsmiljöer går utflykten fredagen den 22 aug.
En halvdagsutflykt med buss från Ronneby Brunn
Hotel efter frukost, med start kl 09.00.
Turen ger en fantastisk överblick av staden och dess
vackra byggnader tillsammans med en presentation
av stadens historia. Under resans gång upplever ni
några av Karlskronas verkliga sevärdheter som Stortorget med dess vackra och imponerande kyrkor. En
av Sveriges största träkyrkor, Amiralitetskyrkan, stod
färdig år 1685 och framför kyrkan vaktar en av
Karlskronas mest berömda symboler, trästatyn
Rosenbom. Den äldre delen av Örlogsvarvet grundades samtidigt som Karlskrona 1680 och är idag
en del av världsarvet. Här besöker vi den 300 m långa
repslagarbanan från 1692 och Vasa-skjulet från slutet av 1700-talet. På Örlogsområdet ligger även Pol-

hemsdockan, anlagd 1716-1724, som en gång räknades som världens åttonde underverk.
Utflykten avslutas med en guidad rundvandring på
världsberömda Marinmuseum.
Efter rundvandringen ges det tillfälle till 2 timmars
paus då man kan äta lunch eller titta runt i Karlskrona på egen hand innan bussen går tillbaka till
Ronneby Brunn.
Kostnaden för utflykten är 275 SEK. Lunch ingår
ej, men det finns ett antal trevliga restauranger och
barer i närområdet. Vill man smaka på genuina Blekingska gråa kroppkakor rekommenderas ett besök
till Kroppkakekiosken i Hoglands Park. Här kan man
finna information om olika restauranger i Karlskrona.
Minimiantalet för att bussutflykten skall bli av är
35 anmälda. Man kan boka biljett till utflykten på
bokningssidan.

Välkommen att utforska Karlskronas historia.

Ombud vid riksstämman 2003
Enskilda föreningar har rätt till följande antal ombud:
Föreningar med upp till 299 medlemmar – ett ombud,
300 till 999 medlemmar – två ombud, 1.000 eller
flera medlemmar – tre ombud.
För sammanslutning av medlemsföreningar gäller:
Upp till 9 medlemsföreningar – ett ombud, 10 eller
flera medlemsföreningar – två ombud.
Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.
Anmälan av ombud
Medlemsorganisationer som önskar sända ombud till
riksstämman skall senast den 23 juli 2003 anmäla
dessa till förbundskansliet.
Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas till
stämmosekretariatet senast 1 timma före riksstämman.
Stämmoavgift och resebidrag
Enligt riksstämmobeslut 2002 skall medlemsorganisationerna INTE erlägga någon stämmoavgift i
år. Däremot är det viktigt att anmälan i enlighet med
ovanstående rubrik sker i tid!
Resekostnader överstigande 300 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordförande

i förening med mindre än 300 medlemmar, om denne
deltar i ordförandekonferensen och ej är samma person som föreningens ombud. Reseräkning skickas
efter stämman, inom en månad, av medlemsorganisationen till förbundets kansli i Stockholm. Observera att färdsättet skall vara tåg 2:a klass eller billigare alternativ. Andra kostnader som hotell, mat och
dylikt ersätts inte.
Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisationer har närvaro- och yttranderätt vid stämman.
Rösträtt innehas endast av dem som är ombud för
medlemsorganisationer.
Andra släktforskarföreningar är välkomna att sända
observatörer till riksstämman.
Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas bli behandlade på riksstämman återfinns i förslaget till dagordning på första sidan.
Debattregler
Inledningsanföranden skall begränsas till högst sex
minuter och repliker till högst tre minuter.
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Verksamhetsberättelse för Sveriges Släktforskarförbund 2002
Styrelse
Under verksamhetsåret bestod styrelsen av:
Vald:

Vald t.o.m.
riksstämman:

Ordförande:
Ted Rosvall, Falköping

omval 2002 2004

Övriga ledamöter:
Sam Blixt, Oskarshamn
Thord Bylund, Härnösand
Ragnar Fornö, Uppsala
Sigurd Nygren, Umeå
Kjerstin Olofsson, Viskafors
Annika Otfors, Bräkne-Hoby
Olof Cronberg, Växjö
Sven Johansson, Halmstad
Christina Gustavsson, Linköp.
Torbjörn Näs, Mora
Barbro Stålheim, Stigtomta
Björn Fredriksson, Boden
Per Frödholm, Asarum
Kent Lundvall, Uddevalla

omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval

2002 2004
2001 2003
2000 2002
2000 2002
2000 2002
2000 2002
2001 2003
2001 2003
2001 2003
2001 2003
2002 2004
2002 2004
2002 2004
2002 2004

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 25
augusti 2002 valdes Christina Gustavsson till 1:a
vice ordförande och Barbro Stålheim till 2:a vice
ordförande. Fram till dess var Annika Otfors 1:a vice
ordförande och Christina Gustavsson 2:e vice ordförande.
Valberedning till och med riksstämman 2002 utgjordes av Bernth Lindfors, Njurunda (sammankallande), Carl-Gösta Gyllenswärd, Växjö, Elisabeth
Leek, Sunhultsbrunn, Anna-Stina Bäckström Gustavsson, Furulund och Chris Henning, Stockholm.
Till ny valberedning till och med riksstämman 2003
valdes Carl-Gösta Gyllenswärd, Växjö (sammankallande), Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn, AnnaStina Bäckström Gustavsson, Furulund, Chris Henning, Stockholm och Jan Faith-Ell, Ekerö.
Ordinarie revisorer har från riksstämman 2000
varit Håkan Linderyd, Nyköping (sammankallande),
och Lars-Gunnar Sander, Forshaga. Revisorssuppleanter har varit Carl-Göran Backgård,
Åkersberga, och Carl-Axel Ringsparr, Nässjö. Vid
riksstämman 2002 omvaldes Håkan Linderyd på två
år och nyvaldes Lena A Löfström, Sundbyberg på
ett år, som ordinarie revisorer, samt nyvaldes Åke
Kjellqvist, Staffanstorp på två år och Gustaf von
Gertten, på ett år, som revisorssuppleanter. Under

hösten avgick Håkan Linderyd varvid Åke Kjellqvist
inträdde som ordinarie revisor.
Styrelsen har under 2002 haft sju protokollförda
sammanträden.
Planeringsutskottet, bestod, fram till riksstämman
i augusti, av Ted Rosvall, Annika Otfors och Christina Gustavsson. Gunvor Hjärtström och Carl Szabad
har varit adjungerade. Efter riksstämman övertog
Barbro Stålheim Annika Otfors plats. Utskottet har
under året haft ett protokollfört möte.

Medlemsförhållanden
Vid utgången av december 2002 hade riksförbundet
132 (2001: 131) medlemsorganisationer med totalt
50.755 medlemskap (2001: 45.736 medlemskap),
varav två medlemsförbund, Skånes Genealogiska
Förbund, med 20 anslutna föreningar med tillsammans 3.906 medlemskap (inräknade i förbundets totala antal medlemskap ovan) och Dalarnas Släktforskarförbund med sex medlemsföreningar med tillsammans 1.547 medlemskap.
Vid samma tid hade 9.359 (2001: 9.274) betalande
stödjande medlemmar registrerats. Vid riksstämman
2002 avskaffades systemet med stödjande medlemmar, som i slutet av året erbjöds att omvandla sina
medlemskap till prenumerationer på Släkthistoriskt
Forum/Svenska Antavlor.

Information om verksamheten
Ordföranden och flera styrelseledamöter samt anställda har under året besökt ett antal regionala och
lokala föreningar och informerat om förbundet;
Ted Rosvall har bl.a. besökt föreningarna i Skånes
Genealogiska Förbund, Habobygdens Släktforskarförening, Boden-Överluleå Forskarförening, Lulebygdens forskarförening, Pitebygdens forskarförening, Skelleftebygdens Forskarförening, Södra
Västerbottens Släktforskare, Midälva Genealogiska
förening, Nordanstigs Bygd- och släktband Forskarförening, Sällskapet Släktforskarna i Sandviken, Kalmar Läns Genealogiska Förening, Blekinge släktforskarförening, Skara Släktforskarförening, Kumla
Släktforskarklubb och DIS Syd i Staffanstorp.
Carl Szabad har besökt Sollentuna Släktforskare,
arkivens dag på RA och Johan Nordlander-sällskapet i Umeå.
Gunvor Hjärtström har besökt Härnösands Släktforskarförening och Sollentuna Släktforskare.
Hans Egeskog har besökt Kronobergs Genealogiska Förening, Tjusts Släktforskarförening, TranåsYdre Släktforskarförening samt för Släkthistorisk
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Forum gjort ett antal reportageresor.
Thord Bylund har besökt Härnösands Släktforskarförening, Midälva Genealogiska Förening, Skelleftebygdens forskarförening, Forskarföreningen Alir
samt Stigsjö Bygdeförening och Västansjö byalag.
Sven Johansson har besökt Bjäre Släktforskarförening
Sam Blixt har informerat om Släktforskarförbundets
verksamhet, Rötter och CD-skivor i VimmerbyHultsfreds Släktforskarförening, Östgöta Genealogiska Förening, Tjust Släktforskarförening samt i lokala hembygds- och samhällsföreningar i Kalmar län.
Förbundet deltog som vanligt i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i september med många frivilliga medarbetare från olika föreningar i montern.
Förbundets informationsblad till föreningarna,
ANGELÄGET, har sänts ut tre gånger, till 4-5 personer
i varje förenings styrelse. Redaktör för ANGELÄGET
har varit Ted Rosvall. Gunvor Hjärtström har svarat
för den tekniska redigeringen.
Avdelningen ”Förbunds-Rötter” på Nättidningen
RÖTTER, med Ted Rosvall som redaktör har under
året fått allt fler läsare. Ett återkommande inslag i
Förbunds-Rötter har varit ordförandens ”veckobrev”
som under året utkom 35 gånger.
Den s.k. ordförandelistan har utökats och kompletteras så att över hundra föreningar nu kan nås och
nå varandra via e-post.

Stadgearbetet
Stadgekommittén, bestående av Ted Rosvall, Olof
Cronberg och Torbjörn Näs lämnade i januari sitt
förslag till styrelsen, som efter diverse justeringar
antog detsamma. Det reviderade förslaget diskuterades ingående vid Släktforskar- och förtroendemannakonferensen i Malmö, varefter ytterligare
några justeringar gjordes. De nya reviderade stadgarna, med några redaktionella ändringar, antogs
sedan av riksstämman i Borlänge den 24 augusti
2002. Styrelsen fick dock i uppdrag att på några
punkter ytterligare se över stadgarna inför riksstämman 2003.

Nordiskt och internationellt samarbete
Förbundet genomförde i augusti, i samarbete med
Föreningen DIS, Föreningen Släktdata samt
Genealogiska Föreningen en kontaktskapande resa
till Kingsburg och Ontario, California samt Salt Lake
City, Utah.
En svensk monter med visning av svenska databaser och CD-skivor presenterades på alla tre platserna, och sammanlagt ca 500 svenskättlingar fick
under visningsdagarna hjälp och råd med sina forskningar. För första gången användes de möjligheter

som Internet och framför allt Anbytarforum erbjuder i ett modernt koncept, som kan användas för liknande aktiviteter i framtiden. Olof Cronberg och Ted
Rosvall gav också elva föreläsningar, två i Kingsburg
och 9 i Salt Lake City. Gruppen fick också god kontakt med ledningen för Family History Library i Salt
Lake City samt en rad kontakter med amerikanska
aktörer kring släktforskning och Internet. Erfarenheterna och de nya kunskaperna från resan har redovisats kontinuerligt på Rötter och i Släkthistoriskt
Forum, och satsningen har också resulterat i en artikelserie i ShF under 2003 med handfasta råd för
emigrantforskare. Från förbundet medverkade Hans
Egeskog, Sam Blixt och Anna-Lena Hultman.
I september deltog Ted Rosvall vid ett nordiskt-tyskt
seminarium i Flensburg samt vid Nordgenmötet i
St. Petersburg. I samband med denna träff passade
Nordgengruppen på att sammanträffa med en grupp
ryska genealoger samt att besöka det Historiska Riksarkivet.

Projekt- och Arrangemangsstöd
Arrangemangsstöd har beviljats Hallands GF med
3.000:-, Boden-Överluleå ForskarFörening med
3.000:-, Södertälje Släktforskarförening med 2.854:samt Föreningen G-gruppen med 3.000:-.

Kontakter med myndigheter och institutioner
I mars uppvaktade förbundet Kulturminister Marita
Ulvskog på Kulturdepartementet. Delegationen bestod av Ted Rosvall, Gunvor Hjärtström och Moniqa
Haraldsson och bland de ämnen som diskuterades
kan nämnas tillgängligheten, gratisprincipen/rättviseaspekten och släktforskning i skolan.
I maj avsände förbundet i samarbete med Sveriges
Hembygdsförbund en skrivelse till Lantmäteriet angående: De digitala häradskartorna – tillgänglighet
och prisbild. Initiativet har sedermera resulterat i ett
samverkansprojekt kring en DVD-utgivning av dessa
häradskartor till ett bra pris för släkt- och hembygdsforskare.
I maj avsände förbundet också, även denna gång i
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, en skrivelse till Svenska Kyrkans Församlingsförbund angående. ”Svenska Kyrkans ansvar för kyrkböckerna” – en skrivelse som i februari 2003 resulterat i
ett möte med församlingsförbundets direktör, jurist
och kyrkogårdskonsult.
Ted Rosvall har vid två tillfällen deltagit vid Arkivverkets Produktråd och Carl Szabad vid ett.
Förbundet har fortlöpande haft kontakt med SVAR/
Arkion, dels omkring den planerade utgivningen av
Sveriges Befolkning 1890, dels kring Arkions Portal ”Ett historienät Sverige”. Ett avtal kring portalen
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ingicks i september, genom vilket släktforskarna får
ett rabatterat pris på årsabonnemang.
Samarbetet med företaget Genline AB har fortsatt
under året i enlighet med ingånget avtal.
Förbundets rekonstruktionsgrupp bestående av
Thord Bylund och Ulf Berggren arrangerade i april
ett seminarium för rekonstruktion av kyrkböcker,
eller skapande av sockengenealogier, med ca 25 deltagare. Från förbundet deltog även Carl Szabad.
Seminariet utmynnade bl a i en ambition om att försöka ta fram ett registreringsprogram för skattelängder.

Gravstensinventeringen
Kent Andersson har övertagit ansvaret för detta projekt som nu sköts helt från Göteborgskontoret. Vid
utgången av 2002 var 38.978 poster inmatade och
insamlingen fortsätter.

Ordförandekonferens
I samband med riksstämman hölls 24 augusti 2002 i
Borlänge förbundets femtonde ordförandekonferens
med deltagande av ca 65 ordförande för små och
stora föreningar samt förbundsstyrelsen. Programmet leddes av Ted Rosvall och innehöll bl.a. punkterna ”Sekretess med finess” och ”Offentligt och/
eller privat”. Den senare punkten utmynnade i en
mycket givande paneldebatt med bl.a. Riksarkivarie
Erik Norberg, Tommy Dahlberg från Arkion och
Peter Wallenskog från Genline.

Cirkelledarna
Under året har två nummer av ”Släktcirkeln – Forum för cirkelledare”, med Gunvor Hjärtström som
redaktör, utkommit. Under riksstämman i Borlänge
anordnades en cirkelledarkonferens, som samlade
drygt 50 deltagare.

Redaktörskurserna
Årets redaktörskurs delades i två, en för pappersredaktörer och en för webbredaktörer. Den första
leddes av Hans Egeskog och samlade drygt 30 deltagare, den senare av Håkan Skogsjö med 20 deltagare.

Riksstämman 2002
Riksstämman 2002 avhölls 24 augusti 2002 i Borlänge i arrangemang av Dalarnas Släktforskarförbund varvid 62 medlemsföreningar med sammanlagt 128 ombud deltog. Till stämmoordförande utsågs landsarkivarien i Uppsala, Bode Janzon. Riksstämman fastställde föregående års verksamhetsberättelse och det kommande årets budget och avgifter, samt antog förslaget till nya stadgar (se ovan).
Victor Örnbergs Hederspris utdelades detta år till
Kjell Lindblom, "för mångårigt forskningsarbete med
vallonernas tidiga släktrelationer, vilket resulterat i

utgivning av ett antal utredningar i tre band, samt
för en pedagogisk gärning som cirkelledare av ovanliga mått."
Förbundets Hedersdiplom för förtjänstfull gärning
inom släktforskarrörelsen utdelades vid stämmomiddagen till Ingrid Nilsson, Trelleborg, Eric Carlsson, Borås, Kerstin Jonmyren, Kalmar och Birger
Johansson, Vetlanda.
I samband med riksstämman anordnade arrangörerna släktforskardagar 24-25 augusti med sedvanliga utställningar. Släktforskardagarna hölls i
”Galaxen” i Borlänge. En rad föredrag ingick också
i programmet. Stämmomiddagen avhölls i ”Stora
Björn” med prisutdelningar, underhållning och dans.

Släkthistoriskt Forum
Släkthistoriskt Forum har under 2002 givits ut med
fem nummer. Ny redaktör har varit Hans Egeskog,
Kalmar. Tidskriften har fått en ny layout med fler
sidor, varav många i färg och fler artiklar.

Svenska Antavlor
Svenska Antavlor har givits ut i två nummer, med
Henrik Mosén som redaktör.

Utgivning av Årsbok
Släktforskarnas årsbok 2002, med Håkan Skogsjö
som redaktör, den femtonde i ordningen, utkom i juni,
med en distribuerad upplaga om 3996 ex.

Nättidningen RÖTTER
Nättidningen RÖTTER med Håkan Skogsjö som huvudredaktör har under året haft omkring 1.565.000
besökare, en ökning med 72 % jämfört med föregående år. RÖTTER är den i särklass mest besökta
webbplatsen i sitt slag i Sverige och förmodligen
också i Norden.
”Rötters Vänner” ökade i antal från 1.269 personer till 1.405.
Avdelningen Anbytarforum besöktes under året ca
1.100.000 gånger, vilket innebär ca 3.000 besök per
dag.
Nättidningen RÖTTER utvecklas i ett nära samarbete med sina läsare som hela tiden kommer med
idéer, synpunkter och förslag till förbättringar. Ny
avdelning för året var Porträttfynd. Det är en interaktiv bilddatabas, som fullt utbyggd kommer att ge
stora möjligheter till identifiering av anonyma
porträttbilder (carte de visite och kabinettbilder).
Under sina tre första månader berikades Porträttfynd
med 6.700 bilder (15.000 i maj 2003. Ytterligare nya
avdelningar under året var Barnhus-Sök, GravstensSök, Tillfällighetsfynd och Samefynd, de båda sistnämnda interaktiva databaser, samt den regionala
utgåvan Hallands-Rötter. Peter Karlsson, Bromma
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har varit värd för både Anbytarforum och Porträttfynd. Carl-Johan Ivarsson har arbetat med Litteratur-Sök och Elisabeth Thorsell med Swedish Roots.
Carl Szabad och Helena Blomqvist har under året
skött den administrativa delen av Rötter.

Projekt
Sveriges befolkning 1970
Denna, den hittills mest omfattande av förbundets
CD-utgåvor med en databas på drygt 8 miljoner personer, utkom under oktober. Carl Szabad var projektledare och Johan Gidlöf gjorde sökprogrammet.
Elgenstierna-supplementen.
Magnus Bäckmark har på deltid arbetat med redigering. Carl Szabad har under året påbörjat korrekturläsning.
Register
Arbetet med register till Släkthistoriskt Forum för
1997-2001, Svenska Antavlor 1995-1999 samt till
årsböckerna 1988-1992 fortsatte under året.
Bygdén
Under hösten utgick ett prospekt för tecknande av
faksimilutgåvan inklusive supplementbandet av Leonard Bygdéns herdaminne för Härnösands stift. Projektledare är Carl Szabad.
Kugelbergska samlingen
Under hösten påbörjade Sara Sundin skanningen av
de ca 20.000 sidor tidningsurklipp i Kugelbergska
samlingen som Kungliga Biblioteket välvilligt ställt
till förfogande. Vid årsskiftet var ca en fjärdedel av
materialet inläst.
Namn åt de döda
Under början av året beslöts att starta projektet
”Namn åt de döda” med syfte att fylla på namn,
adress och födelseförsamling där dessa uppgifter
saknas på CDn ”Sveriges dödbok 1950-1999” inför
nästa utgåva. Anna-Lena Hultman är koordinator och
sköter distributionen av nödvändiga filer till de personer som arbetar med projektet samt bearbetar inkomna registreringar. Vid årsskiftet hade 114.000
poster insamlats. [Ca 260.000 i maj 2003].

Personal
Förbundet har under året haft följande personal:
Carl Szabad – kanslichef
Gunvor Hjärtström – förbundssekreterare
Bonnie Raftö – kanslist
Sara Sundin – projektanställd
Hans Egeskog – redaktör för Släkthistoriskt Forum
Kent Andersson - förestår kontoret i Göteborg och
ansvarar för gravstensinventeringen.

Lokalfrågor
I Stockholm har verksamheten bedrivits på
Warfvinges väg 16 på Kungsholmen. Lokalerna har

även använts av följande underhyresgäster för kurser, möten m m: StorStockholms Genealogiska Förening, DIS-Öst, Mariebergs arkivbyrå och Föreningen för Smedssläktforskning.
I Göteborg har verksamheten bedrivits på Tredje
Långgatan 39. Under hösten avvecklades distributions- och försäljningsverksamheten successivt och
överfördes i början av januari 2003 till Stockholm.
Arbete pågår med att omvandla delar av lokalerna
för kursverksamhet och en eventuell forskarstuga.

Ekonomi
2002 blev ett ekonomiskt starkt år för förbundet. Den
nya CD-utgåvan, Sveriges befolkning 1970, gav ett
rejält lyft åt resultatet.
Medlemsföreningarnas bonus på inköpta varor uppgick under året till 28.004:-.
Förbundet är anslutet till Folk-spel vilket innebär
att medlemsföreningarna har rätt att sälja Bingolotter,
något som sex föreningar utnyttjat.
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv har under
året beviljat förbundet ett anslag på 54.000:- för verksamheten, vilket tacksamt emottagits.
I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen.

Slutord och utblick
Förbundet har under 2002 fortsatt att aktivt söka
kontakt med arkiv, myndigheter och institutioner, en
inriktning som har resulterat i att släktforskarrörelsen
mer än tidigare blivit en aktiv samtalspartner för t.ex.
Riksarkivet. Förbundet har också varit remissinstans
för Arkivutredningen samt tagit flera initiativ när det
gäller sekretessproblematiken.
Förbundets fortsatt stabila ekonomi tillåter oss att
engagera oss i projekt som kanske inte omedelbart
ger ekonomisk vinst. Exempel på detta är ”Sveriges
befolkning 1890” och ”Häradskartorna” samt projektet ”Namn åt de döda”. Den goda ekonomin medger också satsningar på utbildning, kurser och broschyrer, samt på ett fördjupat samarbete med våra
grannländer och andra platser med svensk befolkning.
Nättidningen RÖTTER växer och växer gör också
antalet ”Rötters Vänner” som med sin frivilliga hundralapp möjliggör satsningar på nya avdelningar och
funktioner.
Internet är en så vital del av släktforskarens vardag
att förbundsstyrelsen nu planerar särskilda ”forskarstugor” för ”pröva-på-verksamhet” kring databaser
och Internetforskande.
Det är glädjande att allt fler föreningar nu söker sig
till förbundsgemenskapen. Ett förbund kan sägas vara
summan av sina föreningar och förbundets styrka och
trovärdighet kan därför mätas just i antalet medlemsföreningar och dess täckningsgrad över landet.
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Bokslut
Redovisning avseende förvaltningen av Sveriges Släktforskarförbunds medel för tiden
2002-01-01 till 2002-12-31

RESULTATRÄKNING

Samtliga belopp i tkr

Intäkter:

Budget 2002

2002

2001

Organisationsavgifter
Stödjande avgifter
Rötters vänner
Stämmoavgifter
Försäljning egen produktion 1
Försäljning extern produktion
Annonsintäkter, provisioner, etc
Lönebidrag
Hyresintäkter underhyresgäster
Ränteintäkter
Lotteri- och statligt bidrag
Varulagerförändring 2

320
1 780
120
15
2 100
1 250
85
170
90
150
55
0

355
1 681
141
13
2 199
1 268
138
163
85
222
54
92

321
1 661
127
15
1 590
1 197
96

-------------

-------------

-------------

Summa intäkter:

6 135

6 411

5 226

Stämmokostnader 3
Ledningskostnader
Information, marknadsföring 4
Produktionskostnad ShF och SvA 5
Produktions- och utvecklingskostnad Rötter 6
Produktionskostnad övrig förlagsverksamhet 7
Inköp extern produktion
Bonus och bidrag till medlemsorganisationerna
Lönekostnader 8
Kanslikostnader 9
Avskrivningar inventarier
Försäkring
Kundförluster

150
200
260
650
150
1 000
950
130
1 670
790
100
40

159
259
259
912
296
714
892
81
1 399
803
89
41
21

127
230
221
687
109
623
785
102
1 233
628
100
36
19

-------------

-------------

-------------

Summa kostnader:

6 090

5 925

4 900

45

486

326

2 350
- 2 350

2 350
- 2 350

486

326

169
94
- 44

Kostnader:

Resultat före reservationer
Upplösning av reserver från föregående år
Årets avsättningar till reserver
Årets resultat:
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BALANSRÄKNING

Tillgångar:

2002-12-31

2001-12-31

7 068
198
22
5
350
100

5 963
118
28
5
258
123

Kassa- och bankmedel
Kundfordringar
Lönebidragsfordringar
Fordringar från fonderna
Varulager
Kontorsinventarier

--------------

-------------

7 743

6 495

2002-12-31

2001-12-31

242
181
590
766

155
125
74
663

Summa tillgångar:
Skulder och eget kapital:
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Medlemsavgifter i förskott
Årsbokssubskriptioner i förskott

-------------

-------------

Summa skulder:

1 779

1 017

Avsatta reserver, se nedan

2 350

2 350

Balanserat eget kapital från föregående år
Årets resultat:

3 128
486

2 802
326

-------------

-------------

Summa eget kapital:

3 614

3 128

Summa skulder och eget kapital:

7 743

6 495

50

50
50
400
150
400
350
400
150
150
50
50
150

Specifikation av avsatta reserver:
Släkthistoriskt Forum, register
Svenska Antavlor, register
Nästkommande årsbok
Årsbok 1988-2002 register
Elgenstierna supplement
Div faksimil- och andra bokutgåvor
Nya CD-utgåvor
Investeringar
Riksstämma
Arbetsgrupper
Konferenser
Bidrag till föreningsprojekt och -arrangemang
Summa avsatta reserver:
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400
350
400
150
150
50
100
150
-------------
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2 350
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12
GENEALOGISK UNGDOMS FOND

VICTOR ÖRNBERGS MINNESFOND

RESULTATRÄKNING:

RESULTATRÄKNING:

Intäkter:
Ränteintäkter
Summa intäkter:

2002

2001

1,0
----1,0

1,5
----1,5

Kostnader:

Ränteintäkter

Summa kostnader:

0,3
0,1
----0,4

0,4
0,2
-----0,6

Årets resultat:

0,6

0,9

BALANSRÄKNING:

2001

0,4

0,5

------

------

0,4

0,5

Summa kostnader:

0,1
----0,1

0,1
----0,1

Årets resultat:

0,3

0,4

Summa intäkter:

Förvaltningsarvode till förbundet

BALANSRÄKNING:

2002-12-31 2001-12-31

Bankmedel
Summa tillgångar:

107,4
-------107,4

126,6
-------126,6

Skulder och eget kapital:
Skuld till förbundet

Tillgångar:

2002-12-31 2001-12-31

Bankmedel
Summa tillgångar:

0,2
----0,2

16,7
90,0
0,6
-------107,3

35,5
89,9
1,0
-------126,4

Kapital tillgängligt för utdelning
Fondkapital
Årets resultat

Summa skulder och eget kapital: 107,4

126,6

Summa skulder och eget kapital:

Summa skulder:
Kapital tillgängligt för utdelning
Fondkapital
Årets resultat

74,6
------74,6

74,2
------74,2

4,5
----4,5

4,4
----4,4

0,4
69,4
0,3
------70,1

0,0
69,4
0,4
------69,8

74,6

74,2

Skulder och eget kapital:
0,1
----0,1

Summa eget kapital:

2002

Kostnader:

Diverse omkostnader
Förvaltningsarvode till förbundet

Tillgångar:

Intäkter:

Skuld till förbundet
Summa skulder:

Summa eget kapital:
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Inga ställda panter eller ansvarsförbindelser finns.

Styrelsen föreslår att årets överskott 485.940:91 jämte från föregående års balanserade vinstmedel 3.128.139:39, tillhopa 3.614.080:30, balanseras i ny räkning.
För Genealogisk Ungdoms fond föreslås i enlighet med fondhandlingen att av
årets överskott 593:- överförs 493:- till kapital tillgängligt för utdelning och 100:till fondkapital.
För Victor Örnbergs Minnesfond föreslås i enlighet med fondhandlingen att årets
överskott 465:76 fördelas så att 413:76 tillförs kapital tillgängligt för utdelning och
52:- tillförs fondkapital.
Stockholm i maj 2003

Ted Rosvall
ordförande

Carl Szabad
kassaförvaltare

Sam Blixt

Thord Bylund

Olof Cronberg

Björn Fredriksson

Per Frödholm

Christina Gustavsson

Sven Johansson

Kent Lundwall

Torbjörn Näs

Barbro Stålheim

____________________
1. Årsbok 2002 664', årsböcker 1989-2001 39', lösnummer ShF 9', lösnummer SvA 9', Svenska
sjukdomsnamn 25', Elgenstiernas ättartavlor 67', Sveriges dödbok 400', Svenska ortnamn 119',
Sveriges befolkning 1970 812', övrig egen produktion 89'.
2. Varulagret värderat till inköps-/produktionskostnad för ett års kalkylerad försäljning, alternativt
verkligt inköpspris om lagret är mindre.
3. Ombudens resekostnader 62', stämmokostnader 80', konferenser 17'.
4. Angeläget 27', Gravstensinventeringen 16', Bok och Bibliotek 48', Malmökonferensen 41',
Swedgentour 202 51', reklam 25', övrigt 51'.
5. Släkthistoriskt Forum 739', Svenska Antavlor 173'.
6 Redaktionella kostnader 192', programmeringstjänster 97', operatörskostnader 7'.
7. Årsbok 2002 336', Sveriges dödbok 1950-1999 141' (varav ”Namn åt de döda” 119'), Sveriges
befolkning 1970 105', Bygdéns herdaminne 32', Kugelbergska saml. 58', övrig egen produktion 42'.
8. Medeltalet anställda var 6, varav 3 kvinnor. Löner 954', pensionskostnader 107', sociala kostn. 338'.
9. Lokalhyror 443', lokalomkostnader 14', kontorsmateriel 104', telefon 31', porto 154', bankavgifter
31', datorunderhåll 20', försäkringar 6'.
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Verksamhetsplan 2004
Förutom den sedvanliga verksamheten kring
föreningsservice, myndighetskontakter, publikationer och projekt (se Angeläget 2/02, sid 26)
kommer verksamheten under 2004 att fokuseras på följande områden:
Kursverksamhet Förbundet skall inte konkurrera med sina medlemsföreningar eller med studieförbunden om de vanliga kursformerna,
nybörjarkurser, fortsättningskurser, kurser i
handskriftsläsning o.s.v. Däremot kan förbundet ta det övergripande ansvaret för specialkurser
och för specialdesignade kurser för särskilda
grupper, gärna med riks- eller regional täckning.
Exempel på det förstnämnda kan vara kurser i
medeltidsgenealogi, kartografi, kyrkobokskrekonstruktion, migrationsforskning, soldatforskning, juridisk historia och kyrkohistoria. Exempel på det senare kan vara kurser för cirkelledare,
bibliotekarier, lärare och utländska släktforskare
med svenska rötter. Förbundet planerar att under året, som ett led i satsningen på kvalitetshöjande åtgärder, genomföra en del sådana kurser. Förbundet planerar också att under året ge
ut en andra informationsbroschyr kring kvalitetsfrågor (den första kommer under hösten 2003)
– broschyrer som kan användas i kursverksamhet, som medlemsförmåner eller distribueras via
arkiv, bibliotek och studieförbund.
Kontakter med myndigheter och institutioner: Förbundet har för avsikt att under året fortsätta samtalen med samtliga landsarkiv (inklusive Stadsarkiven i Stockholm och Malmö)
kring frågor om öppettider, tillgänglighet,

kopieringsmöjligheter, policy kring sekretessfrågor, registerframtagning, läsesalsrutiner o.s.v.
Projekt: Projektet ”Namn åt de döda” avslutas
under året och utmynnar i en tredje version av
Sveriges dödbok. Det finns också planer på att
framställa ett eller flera hjälpprogram för framställning av CD-skivor och/eller Internetpublikation av persondatabaser. Olika satsningar på
tillgängliggörande av individbaserat källmaterial från Östersjöområdet samt från övriga länder och orter med betydande svensk population
kommer att göras.
Forskarstugor: Försök med dator- och Internetutrustade forskarstugor för kurser och pröva-påverksamhet kommer att, i samarbete med lokala och regionala föreningar, göras på olika håll
i landet.
Intresset för släktforskning kommer sannolikt
att fortsätta öka starkt, inte minst med tanke på
den stora gruppen ”40-talister” som snart uppnår pensionsålder och varibland många kan förväntas söka sig till aktiva och kreativa fritidssysselsättningar. Tillgängligheten till källmaterial via Internet kommer säkert också att påverka
utvecklingen positivt, inte minst vad gäller möjligheten att släktforska i skolan. Förbundet
måste se till att ha beredskap för att kunna möta
detta ökande intresse med modernt informationsmaterial, kunskap, kurser, rådgivning och
kvalitetstänkande.
Stockholm den 7/5 2003

Avgifter 2004
Förbundsstyrelsen föreslår:
1.Oförändrad organisationsavgift, (d.v.s. beräknad på
7:- per medlem, respektive 100:- per medlemsförening
för sammanslutning)
2.Ingen stämmoavgift för 2004 års riksstämma skall
tas ut
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Förslag på budget 2004
Stockholm 2003-05-07
Intäkter:
Organisationsavgifter
Prenumerationsavgifter
Rötters vänner
ShF, SvA, äldre årsböcker
Årsbok 2004
Övrig egen produktion
Försäljning extern produktion
Annonsintäkter ShF + Rötter
Lönebidrag
Hyresintäkter underhyresgäster
Statligt bidrag
Ränteintäkter
Varulagerförändring

410'
1 710'
220'
100'
700'
2 100'
1 200'
140'
170'
100'
55'
220'
0'
-------7 125'

Summa intäkter:
Kostnader:
Stämmokostnader
Ledningskostnader
Information, marknadsföring, försäkring
Kurser, konferenser
Produktionskostnad ShF och SvA
Produktions- och utvecklingskostnad Rötter
Årsbok 2004
Övrig egen produktion
Inköp extern produktion
Bonus och bidrag till medlemsorganisationerna
Lönekostnader
Lokalkostnader
Kontorsomkostnader
Avskrivning inventarier
Årets resultat
Summa kostnader:

Uppställningen av budgeten för 2004 avviker något från tidigare års, genom att lönebidrag och
hyresintäkter från underhyresgästerna, liksom i
bokslutet för 2002, numera redovisas för sig
under intäkter.

170'
300'
250'
100'
700'
250'
350'
570'
900'
80'
2 500'
450'
350'
100'
55'
-------7 125'

Dessutom har nu samtliga lönekostnader sammanförts under en post, i stället för att som under
tidigare år redaktörernas kostnader redovisats
under respektive produkt. Ett par nyanställningar
gör också att lönekontot blir större för 2004.
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Riksskatteverket svarar

EMIBAS

[se Angeläget 1/03 sid 10]
2003-04-28
Ang. konsekvenserna av en folkbokföring baserad på en instabil församlingsindelning
Sveriges Släktforskarförbund har i en skrivelse till
Riksskatteverket (RSV) hemställt att RSV snarast
utreder möjligheten att överge de flyktiga församlingsgränserna som grund för folkbokföringen och i
stället återgå till det beständiga sockenbegreppet/känt
och etablerat sedan medeltiden.
Enligt 6 § folkbokföringslagen (1991:481, FOL) ska
en person folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han är att anse som bosatt.
Frågan om införande av en ny indelningsgrund i
folkbokföringen har behandlats i Riksdagen vid flera
tillfällen sedan Svenska kyrkan skildes från staten.
Den 20 mars 2003 avslogs två motionsyrkanden
om att införa sockennamn som administrativ enhet i
folkbokföringen (SkU12). RSV har mot denna bakgrund inte anledning att ta något initiativ till att utreda möjligheterna att införa sockenbegreppet i
folkbokföringen.

Förbundsordförandens kommentar:
Så skriver Riksskatteverket och avfärdar därmed våra
farhågor och våra tankar ohörda. Det har ingen betydelse om vi har rätt eller fel. Eftersom riksdagen
uppenbarligen har avslagit flera motioner i ärendet
tänker RSV inte ta några initiativ för att ens utreda
om en folkbokföring på sockengrund skulle vara
möjlig eller önskvärd. Meningen är nu att vi som
snälla svenskar skall sucka och säga: Tja, då får vi
väl ge upp. Men det skall vi verkligen inte göra! Nu
går kampen för socknarna och för vår gemensamma
kulturhistoria in i en ny fas. Nu är det opinionsbildning som gäller, och då handlar det om att på ett
pedagogiskt sätt övertyga beslutsfattarna, politikerna,
om det rättfärdiga i våra krav. Det är kanske för
mycket begärt att en humorfri institution som Riksskatteverket eller en räknemaskin som Finansdepartementet skall ägna kulturhistoriska värden en tanke,
men var står Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet, landets kulturnämnder, de historiska fakulteterna? Förbundet återkommer med åtgärder och
aktioner kring denna fråga.
Ted Rosvall

Förbundet inleder nu ett samarbete med Emigrantinstitutet i Växjö om emigrantdatabasen EMIBAS,
som i nuläget har drygt 1 miljon poster. Målsättningen är dels att detta oerhört viktiga material utan
ytterligare dröjsmål skall bli tillgängligt för allmänheten, helst i CD-romformat, dels att nödvändiga
rättelser och kompletteringar skall kunna göras.
Koordinator för detta projekt från förbundets sida
är Anna-Lena Hultman, känd från det snarlika projektet ”Namn åt de döda”. I den befintliga databasen
fattas åtskilliga poster, ja t.o.m. hela län (t.ex. Uppsala, Norrbotten och Stockholms stad), och bland
enskilda församlingar skiftar materialet i både omfattning och kvalitet. Ambitionen är att databasen i
färdigt skick skall omfatta tiden från ca 1840 till
1930. Gissningen är, att den gängse beräkningen av
antalet emigranter under denna period (ca 1,3 miljoner) kommer att behöva justeras upp ganska rejält

Nyanställningar
Förbundsstyrelsen har beslutat att göra om två
timanställda medarbetares uppgifter till fasta tjänster. Det är Peter Karlsson, som dels kommer att arbeta som assistent för Nättidningen Rötter (Anbytarforum, Porträttfynd m.fl. avdelningar) och dels
som resursperson på kansliet i Stockholm med bl.a.
supportfrågor kring förbundets CD-skivor på sitt
bord. Vidare anställs Anna-Lena Hultman som projektledare på deltid. Anna-Lena skall fortsätta med
och slutföra projektet ”Namn åt de döda”. Hon skall
vidare arbeta med EMIBAS och den nya avdelningen
”Emigrantforum” på Rötter, samt vara föreningarna
behjälplig med råd och dåd när det gäller databashantering. Ny på kansliet är fr.o.m. augusti månad
Anneli Åkerström-Bohm, med titeln ekonomiassistent. Anneli kommer i fortsättning att handha
alla ekonomiska spörsmål, bokföring, fakturering,
organisationsavgifter, tillgodohavanden o.s.v. Vi
hälsar dessa tre nya och nygamla medarbetare välkomna till förbundet och till sina respektive arbetsuppgifter.

Kurser/konferenser i Ronneby
Inbjudan med program till ordförandekonferensen
kommer att skickas till föreningarnas adress i juni.
Redaktörerna får sina till adresserna i vårt register.
Cirkelledarna får det i nästa nummer av Släktcirkeln
som går ut i juni.
Anmälningstiden till samtliga kurser och
konferenser går ut den 23 juli.
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Motion 1/03
Angående inmatnings- och presentationsprogramvara
Borås Släktforskarförening arbetar sedan 1994 med
projektet att registrera samtliga födda i Sjuhäradsbygden. Registreringen utgår från kyrkoböckerna i
de sju häraderna runt Borås – Bollebygd, Veden,
Gäsene, Ås, Redväg, Kind och Mark. Födelseuppgifterna omspänner tidsmässigt från kyrkobokföringens början i resp. socken fram till år 1900. Totalt är
nu registrerat ½ miljon födda samt deras föräldrar.
Vi står nu i begrepp att producera en serie CD-skivor för att på detta sätt presentera uppgifterna. Den
första CD-skivan har vi för avsikt att ge ut under
2003. Planen är att vi skall producera en CD för varje
härad efterhand som materialet blir klart, med en
avslutning i form av en samlings-CD för samtliga
härader.
Vi har letat efter programvara för att visa de uppgifter vi registrerat, men inte hittat någon.
Vi har också förstått att liknande arbete pågår i
många föreningar runt om i landet, varför vi tror att
många liksom vi efterlyser lämpligt program. En
enhetlig standard är eftersträvansvärd och underlättar såväl framställning av olika register som användandet av dessa.
Vi känner också till, att förbundet i början av 2001
startade ett projekt som skulle omfatta ett sådant
program samt även ett program för inmatning av
uppgifter. Dock har vi inte sett något resultat av detta.
Borås Släktforskarförening anser, att användningen
av ett modernt media som CD för produktion av släktforskarmaterial skulle öka intresset för släktforskning bland ungdomar, som har stor vana vid att hantera mediet. Det ökar också tillgängligheten för äldre
och handikappade. Dessutom skulle ett gemensamt
program kunna skapa enhetlighet i de databaser som
produceras.
Vidare anser Borås Släktforskarförening att det helt
ligger i linje med Släktforskarförbundets uppdrag att
medverka i och arbeta för utveckling av släktforskningen. Genom att stödja de lokala föreningarnas
helhjärtade och ambitiösa arbete med framtagande
av register, som avsevärt underlättar släktforskningen, gör förbundet en mycket viktig insats. Detta
sporrar och uppmuntrar också de lokala föreningarna.
Borås Släktforskarförening föreslår att Sveriges
Släktforskarförbunds riksstämma må besluta
- att ta fram en programvara, som visar data ur
kyrkböcker med möjlighet till sortering och fil
trering på samtliga fält,
- att i ett senare skede komplettera med ytterligare
en programvara för inmatning från olika kyrkböcker,
- att använda så allmänna programvaror som
möjligt, som databas föreslås Microsoft Access

- att programmet erbjuds förbundets medlems
föreningar utan kostnad samt
- att lämna möjlighet för föreningarna att få tillgång till källkod för att i mån av egen kunskap
modifiera programmet efter önskemål.
Det är för oss en självklarhet, att de databaser som
föreningarna ute i landet tar fram förblir respektive
förenings egendom, och att förbundet tillhandahåller program som en service till medlemsföreningarna.
Borås Släktforskarförening vill också framföra att
stämman ger detta ärende hög prioritet och i sitt beslut helst sätter ett datum då visningsprogrammet
skall vara klart, förslagsvis 2003-12-31.
Borås Släktforskarförening ser fram emot en positiv behandling av denna motion med hänsyn till det
stora behov som finns.
För Borås Släktforskarförening
Lars-Gunnar Carlsson, ordförande
Förbundsstyrelsens kommentar:
Förbundsstyrelsen instämmer i att behovet av lämplig programvara för presentation av befintliga databaser på CD och /eller Internet är stort, och menar
att det ligger ett värde i om databaser av det här slaget får en någorlunda enhetlig utformning. Det är
också viktigt att färdiga databaser ges snabba och
tillräckliga sökfunktioner så att användaren får ut
mesta möjliga av dessa med möda hopkomna redskap.
Det kan diskuteras huruvida det också behövs ett
säskilt inmatningsprogram eller om standardprogram
(Access, Excel, Works, File-maker o.s.v.) går att använda. Det är viktigt att rätt uppgifter tas med i databaserna samt att regionala skiljaktigheter och specialiteter i kyrkobokföringen inte filtreras bort av
vare sig inmatnings- eller presentationsprogram.
Förbundsstyrelsen ber att få återkomma i denna del
av ärendet.
Förbundet har utfört en förstudie kring ett presentationsprogram, en studie som väl sammanfaller med
motionärens tankar och förslag. Det är förbundsstyrelsen avsikt att arbeta vidare med konceptet, med
siktet inställt på en färdig programvara under första
halvåret 2004. Avsikten är att alla medlemsföreningar
kostnadsfritt skall kunna få tillgång till presentationsprogrammet samt även, i den mån behov föreligger,
få råd och assistens vid bearbetning av de databaser
som skall läggas in i presentationsprogrammet.
Det torde inte vara möjligt att ge föreningarna tillgång till programmets källkod. Däremot bör utformningen vara så flexibel, att föreningarna med lätthet
kan anpassa viktiga sökfunktioner efter lokala eller
regionala behov.
Förbundsstyrelsen föreslår
att motionen genom ovanstående redovisning
skall anses besvarad.

ANGELÄGET 2/03

18

Motion 3/03

Motion 2/03
Om folkmängd, uttagen på papper
Sotenäs Personhistoriska motionerade 1999 om vikten av att folkbokföringen från 1991-07-01 tas ut på
papper. Födelsebok och andra ministerialböcker förs
ej efter denna dag.
Förbundsstyrelsen har, såvitt vi förstår, enträget
men förgäves påtalat denna brist till såväl Rikskatteverket som Riksarkivet.
I Släkthistoriskt Forum 2002:5 ser vi på sidan 48
om myndigheternas förslag, genom Arkivverkets
produktråd, och ordförandens kommentar. Det mesta
talar för att önskemålen inte tillgodoses (inom rimlig tid).
Efter 1990 finns ingen på papper uttagen förteckning över i riket folkbokförda personer. Med tanke
på Sveriges internationellt sett föredömliga folkbokföringstradition är detta en allvarlig brist, särskilt
som man vet att överföring till digital system pågår
av just till folkräkningarna utskrivna utdrag.
Vi menar att det är utomordentligt viktigt, dels för
framtiden och dels för att alla inte har datamedium,
att åtminstone folkmängd för år 2000, eventuellt per
2000-11-01 eller 2001, tas fram på papper och detta
sker skyndsamt, samt yrkar
att årsstämman uppdrar åt styrelsen att med
största kraft framföra denna begäran till
Riksarkivet och Riksskatteverket.

Om nyutgåva av matrikeln Sveriges församlingar
genom tiderna
Sotenäs Personhistoriska förening har tidigare (1996
och 2001) motionerat om nyutgåva av rubr. Bok
Riksstämman 1996 föreslog ett supplement (som inte
blivit av), och stämman 2001 beslutade hänvisa till
Riksarkivet och dess arbete, samt att söka påskynda
detsamma där.
Efter två år har – såvitt vi vet – ingenting hänt.
En del ändringar skedde under 1990-talet, många
trädde i kraft 2002-01-01, och ytterligare ett flertal
väntas 2006-01-01. Det sistnämnda skall beslutas
under 2004.
Förbundets inlaga till Riksskatteverket om bevarande av sockenbegreppet förutsätter, att det klarlägges vad en socken är, och att boken kompletteras
med detta.
Boken borde också kunna kompletteras med häradstillhörighet och förändringarna härvidlag, liksom
kontraktstillhörighet och –ändringar genom åren.
Indelningsändringarna behöver bli allmänt kända
och för alla lättillgängliga, även utan datamedium.
En förteckning på gjorda avskrifter och register är
påtänkt. Att under respektive. församling få med upplysningar om dessa är en dröm och ett önsketänkande,
men boken finge ett stort värde om den utökades
med dessa uppgifter.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi,
att stämman beslutar uppdraga åt styrelsen att
ånyo med kraft driva frågan om nyutgåva av
Sveriges församlingar.

Förbundsstyrelsens kommentar:
Förbundsstyrelsen kan bara instämma i vikten av att
den moderna folkbokföringen säkras, både digitalt
och analogt. Pappersvägen upplevs av många som
den allra tryggaste metoden för långsiktigt bevarande
av detta högst centrala och viktiga material. Den har
dock den nackdelen att den är oerhört utrymmeskrävande, varför andra beprövade analoga metoder bör
övervägas. Främst bland dessa står ännu mikrofilmen, som inte tar tillnärmelsevis så mycket arkivplats, och som också har den fördelen att det med
relativ lätthet (jfr Genlines digitalisering av ”mormonfilmerna”) går att från filmen att direkt återskapa
eventuellt förlorad digital information.
Förbundsstyrelsen föreslår
att motionen bifalles, med tillägget att möjligheten till ett analogt bevarande av den moderna
folkbokföringen via mikrofilm bör prövas.

Förbundsstyrelsens kommentar:
Förbundsstyrelsen anser att en ny utgåva av Sveriges församlingar genom tiderna vore mycket önskvärd, men att tidpunkten för en sådan är olyckligt
vald. Den formliga explosion av församlingssammanslagningar som f.n. drar över Svenska Kyrkan
måste få klinga av innan det blir meningsfullt att ge
ut en ny upplaga. I annat fall skulle boken vara föråldrad i samma stund som den gavs ut. Värdefullt
vore att använda ”väntetiden” till att arbeta fram alla
de övriga nyttiga funktioner som motionären föreslår, t.ex. härads- och kontraktstillhörighet.
Förbundsstyrelsen föreslår
att motionen avslås, men att frågan tas upp till
förnyad prövning om 3-5 år.
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nämnden. Jonny Andersson lovade att återkomma
efter att ha talat med bibliotekschefen. Detta har inte
skett trots ett antal påminnelser på hans telefonsvarare. Ända tills i går, 14/5, då han hörde av sig med
ett e-brev:

Årets plump?
Korrespondens med Örebro
Utdrag ur mail från Alf Aronsson, ordförande i Örebro släktforskare till Ted Rosvall 14/5 2003
Jag återkommer till problematiken kring stadsbiblioteket i Örebro. Som Du kanske minns tog jag upp
frågan på ordförandelistan för drygt ett år sedan. Nu
har ärendet blivit mera akut och vi vore tacksam för
ett stöd från förbundet….
…Nu pågår sedan ett halvår en utbyggnad av
bibliotekshuset till ett konferenscentrum ”Conventum” och vi har legat lågt för att vi trodde kanske att
vi skulle få det bättre samtidigt. Information om våra
önskemål har dock framförts underhand till politiker vi träffat i olika sammanhang. Släktforskaravdelningen stängdes tidigt under ombyggnaden och
är så fortfarande.
Eventuella forskare hänvisas till stadsarkivet där
personalen successivt byggt upp ett mikrokortsbestånd sedan 1994 då stadsarkivet flyttade ut till
gamla I-3. Enligt stadsarkivarien har detta skett med
medel från ”överskott” ur ordinarie budget för arkivet. Stadsarkivet och biblioteket har hört till olika
nämnder ända till i år då de hamnat under samma
hatt, Kultur och medborgarnämnden.
På vårt styrelsemöte i april diskuterade vi frågan
och jag fick i uppdrag att ta erforderliga kontakter
för att höra efter hur biblioteksombyggnaden utvecklas. Jag hann inte göra detta förrän en medlem en
dag stormade in på vår expedition med ett papper i
handen som hon fått av en ur bibliotekspersonalen.
Det var anteckningar från ett ledningsgruppsmöte
på biblioteket som tog upp några punkter om planering av ombyggnaden samt en punkt angående släktforskning:
”- Släktforskningen upphör på biblioteket enligt
ett politiskt beslut. I stället används rummet på
plan 1 till kontorsrum för konsumentrådgivarna.
Vi kan dock fortfarande beställa SVAR-kort.”
Eftersom Bibliotekschefens namn fanns med bland
de närvarande på ledningsgruppsmötet ringde jag
upp honom och frågade i vilket politiskt sammanhang beslutet tagits. Han berättade då att han frågat
ordföranden i nämnden om han kunde stänga släktforskningen och då fått ett jakande svar.!!
Nästa kontakt blev alltså ordföranden Jonny Andersson (s) som nekade till att ha tagit något beslut
och att något beslut i nämnden inte heller tagits!!
Detta kontrollerades också med andra ledamöter i

”Hej
Jag har inte haft något nytt att komma med förrän
jag igår kväll mötte mina politikerkollegor.
Vi besökte stadsarkivet och diskuterade sedan även
föreningens önskemål. Vi finner:
1. Släktforskning är arkivsökning
2. Den naturligaste platsen för släktforskning är
stadsarkivet. Härfinns allt material och den
kompetens som behövs.
3. Här finns också annat intressant arkivmaterial
som kompletterar släktforskningen
4. I biblioteket finns ingen utvecklingspotential för
er verksamhet. Här ska i fortsättningen finnas
utrymmen för medborgarkontakter, konsument
vägledning och den Cityakademi som man nu
bygger om till.
5. Bibliotekarier är ”underlägsna” stadsarkivets
personal i kompetenshänseende
6. Vi kan bara satsa på ett ställe.
Den gamla Kultur- och bildningsnämnden sade på
sin tid att man inte var beredd att satsa på biblioteket. Den här frågan diskuterade vi endast för att ge
personalen vägledning. Det har inte nu fattats något politiskt beslut, utan det här sköts av ansvariga
tjänstemän på bibliotek och arkiv. Jag tog på mig
att meddela vår syn, men vi är helt överens om det
här.
Hälsningar
Johnny Andersson”
(Alf Aronsson fortsätter): Våra synpunkter på stadsarkivet är att öppethållandet är alldeles för dåligt;
från kl 10.00 till kl 16.00 med förlängt öppethållande
till kl. 19.00 måndag och torsdag (under bibliotekets stängning även onsdag till 19.00). Dessutom ligger stadsarkivet för långt från centrum med dåliga
bussförbindelser. Efter byte av lokal för släktforskningen under vintern har utrymmena blivit för trånga.
Ja, det finns mycket mer att säga i denna fråga. Vi
tycker det är dåligt att medan vi ser hur motsvarande
städer som vi besöker då och då, rustar upp släktforskningen på sina bibliotek, går Örebro motsatt väg
och stänger.
Bästa hälsningar
Örebro Släktforskare,
Alf Aronsson
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Mail fr Ted Rosvall, Sveriges Släktforskarförbund,
till Kultur- och Bildningsnämndens i Örebro ordf
Johnny Andersson samt till Bibliotekschefen i Örebro, Christer Klingberg. 15/5 2003
God morgon!
Jag heter Ted Rosvall och är förbundsordförande i
Sveriges Släktforskarförbund, en paraplyorganisation för 142 släktforskarföreningar över hela Sverige.
Dessa i sin tur har ca 55.000 medlemmar, så det handlar alltså om en folkrörelse, dessutom en starkt växande sådan.
Igår fick jag ett mail från en av våra medlemsföreningar, den i Örebro, där de ber om förbundets
hjälp och stöd i den situation som har uppkommit.
Jag har fått ta del av den skrivelse i sex punkter som
Johnny Andersson i förrgår sände till föreningen.
Efter att ha studerat dessa punkter, och efter ett långt
samtal med stadsarkivarie Ing-Marie Wiggh, vill jag
gärna lämna följande kommentarer:

1. Släktforskning är arkivsökning
RÄTT och FEL! Visst är besöken på våra landsoch stadsarkiv en väsentlig del av vår verksamhet,
men släktforskning är så oerhört mycket mer. En
aktiv släktforskare behöver bilda sig på en rad områden och ha tillgång till litteratur, kartor, bilder,
databaser och hjälpredskap av olika slag. Släktforskning är framför allt informationssökning, och av
tradition är det våra bibliotek som har rollen av
informationsbärare. Den rollen är universell och riktar sig åt alla och envar. Biblioteken har ingen rätt
att avfärda vissa grupper av nyttjare såsom mindre
önskvärda eller förebära att just deras informationsbehov inte hör hemma på ett bibliotek. Den
moderna tekniken gör f.ö. ingen åtskillnad mellan bibliotek och arkiv. Det är information det handlar om,
och hur den på bästa sätt skall nå ut till användarna.

2. Den naturligaste platsen för släktforskning
är stadsarkivet. Här finns allt material och den
kompetens som behövs.
DELVIS RÄTT. För den som har möjlighet att besöka våra lands- och stadsarkiv är dessa på många
sätt rätt plats, och inte minst personalens kunnighet
är en viktig ingrediens. Vana släktforskare utnyttjar
f.ö. alla de arkiv, bibliotek och museer där den sökta
informationen kan inhämtas.
Men det finns också ovana forskare! Och personer, inte minst ungdomar, som är nyfikna men inte
vet hur det hela går till. På ett bibliotek, kemiskt fritt
från släktforskarrum, läsapparater eller datorer med
släktforskningsabonnemang, uppstår aldrig de mö-

ten, aha-upplevelser, som får människor att komma
igång. Biblioteket är en naturlig mötesplats för alla.
Det är där man får inspiration och vägledning. Varför vill biblioteket i Örebro avhända sig den rollen
för just denna kategori besökare.

3. Här finns också annat intressant arkivmaterial som kompletterar släktforskningen
RÄTT! Men det finns det också på biblioteket!

4. I biblioteket finns ingen utvecklingspotential
för er verksamhet. Här ska i fortsättningen finnas utrymmen för medborgarkontakter,
konsumentvägledning och den Cityakademi
som man nu bygger om till.
FEL! Fruktansvärt fel, cyniskt och arrogant! Plats
finns alltid om man bara vill. Det är viljan som fattas. Och utan vilja ingen utveckling. I denna punkt
framskymtar faktiskt en ren motvilja mot släktforskning som kulturföreteelse. Det är den gamla ”bibliotekariementaliteten” som på nästan alla andra håll i
landet håller på att försvinna. Allt fler bibliotek inleder i dessa tider i stället ett fördjupat samarbete
med de lokala släktforskarföreningarna. Man har insett att släktforskarna är en viktig grupp bland bibliotekens besökare, en grupp som man på bästa sätt vill
ta hand om. Så icke på Örebro bibliotek, uppenbarligen. Sveriges Släktforskarförbund beklagar denna
inställning, och ber om ett sammanträffande med bibliotekets ledning och personal för att, om möjligt,
sprida lite ljus över vad släktforskning är och vad
den betyder för människor i alla åldrar och från alla
samhällets skikt och delar.

5. Bibliotekarier är ”underlägsna” stadsarkivets personal i kompetenshänseende
RÄTT! Alldeles rätt. Sveriges Släktforskarförbund
har därför fattat beslut om särskilda introduktionskurser i släktforskning just för folkbibliotekarier.
Vi kommer där bl.a. att fokusera de moderna sökmöjligheterna via Internet.

6. Vi kan bara satsa på ett ställe.
TVEKSAMT! Förbundet håller med om att Stadsarkivet är den bästa platsen för släkt- och hembygdsforskning i Örebro län. Men en stad av Örebros storlek borde också kunna unna sig en liten släktforskarhörna på huvudbiblioteket. Den kan bestå av några
datorer med Internetabonnemang på de vanligaste
”nyttigheterna”, t.ex. ”Kyrkböcker på Nätet”, ”Ett
historienät Sverige” och Digitala forskarsalen samt
de viktigaste CD-romresurserna (Sveriges dödbok,
Sveriges befolkning 1970 och 1890, Svenska ort-
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namn), de viktigaste släktforskartidskrifterna och
böckerna samt en trevlig informationstavla kring
släktforskning, med hänvisning (karta, bussförbindelser, busstider, öppettider o.s.v.) till Örebro
stadsarkiv, uppgifter om nybörjarkurser, programkvällar, lokala föreningar och kontaktpersoner m.m.
Vi talar om några få kvadratmeter!
Sveriges Släktforskarförbund vill uppmana Kultur- och Bildningsnämnden, samt biblioteket i Örebro att tänka om i detta ärende. Vi ser fram emot en
kontakt med Er och hoppas att vi också kan vara
behjälpliga med råd och dåd!
Med vänlig hälsning
TED ROSVALL
Förbundsordförande
Replik (mail) från Johnny Andersson till Ted Rosvall 16/5 2003
Hej!
och tack för dina synpunkter. Ingen motvilja - personligen är jag intresserad av att börja släktforska
redan i år. Har gjort några försök. Ingen cynism och
ingen arrogans. Men man kan inte göra allt - i alla
fall inte på samma ställe. Biblioteksverksamhet är
under stor utredningen med arbetsnamnet ”Morgondagens bibliotek” Här ska biblioteken omstöpas till
medborgarcaféer, mötesplatser, lärcentra, kulturcentrum. Finns inget föråldrat att hålla fast vid. Det är
de breda medborgarkontakter med alla som vi vill
prioritera och då måste ”smalare” verksamheter bli
tvungna att flytta. I det här fallet blir det ju dessutom till det bättre.
Jag sänder det här vidare till bibliotekschefen för
kännedom. Jag bedömer att han är väl insatt i släktforskning i god samverkan med stadsarkivet. Du kan
naturligtvis kontakta honom direkt.

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till förbundsstyrelseledamöter och
revisorer
Den av förbundsstämman 2002 utredda valberedningen som bestått av Carl-Gösta
Gyllenswärd, sammankallande, Anna-Stina
Bäckström Gustavsson, Chris Henning, Jan
Faith-Ell och Elisabeth Leek, har den 10 maj
2003 till förbundsstyrelsen lämnat nedanstående förslag till styrelseledamöter och revisorer.
Vår avsikt har varit att finna personer som
utifrån kunskap, erfarenhet, geografisk spridning och könsfördelning på bästa sätt kan komplettera förbundsstyrelsen.
Förbundets medlemsföreningar har rätt att till
valberedningen lämna förslag på lämpliga
styrelseledamöter och revisorer.
Intresset för denna viktiga fråga är fortfarande lågt, men glädjande nog något högre än
föregående år.
Ledamöter 2003-2005
Christina Gustavsson
Sven Johansson
Torbjörn Näs
Kurt Modig
Ingrid Månsson

omval
omval
omval
nyval
nyval

Ledamot 2003-2004, fyllnadsval
Tore Lantz
nyval

Contrareplik (mail) från Ted Rosvall till Johnny Andersson 16/5 2003:

Revisor 2003-2005
Lena A Löfström

Hej Johnny,
och tack för snabbt svar.
”I beg to disagree”, som engelsmannen säger. Från
förbundet hävdar vi att släktforskning inte är en
”smal” verksamhet, utan faktiskt en folkrörelse, och
något som de allra flesta förr eller senare kommer
att visa intresse för. Alla blir inte fullfjädrade släktforskare, men alla har rätt att söka sin plats i tillvaron, där släkten är en mycket viktig parameter. Det
är en ”existentiell” fråga, som Riksarkivarien skulle
uttrycka det.

Revisorsuppleant 2003-2005
Åke Kjellqvist
omval

omval

Revisor 2003-2004, fyllnadsval
BDO Feinstein Revision AB - Ove Olsson
BDO utser själva suppleant vid behov.
Växjö 2003-05-10
Carl-Gösta Gyllenswärd
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Slutjustering av stadgarna för
Sveriges Släktforskarförbund
Förbundsstyrelsen föreslår justering av nedanstående paragrafer ur förbundets stadgar, tagna vid riksstämman
den 24/8 2002 i Borlänge. De kompletta stadgarna finns att läsa i Angeläget 3/03 sidan 8-11.

Nuvarande stadgar

Förslag till reviderade stadgar

§ 3 Medlemskap

§ 3 Medlemskap

Sista stycket:
Sammanslutning äger rätt att, efter delegation och i
samråd med förbundsstyrelsen, till riksförbundet
anta medlemsförening.

[Detta stycke stryks ur stadgarna.
Reservation mot detta förslag, se nedan].

§ 4 Hedersledamöter och korresponderande
ledamöter

§ 4 Hedersledamöter och korresponderande
ledamöter

Till hedersledamot kan riksstämman utse person som
på ett utomordentligt sätt främjat riksförbundets eller släktforskningens intresse. Förslag om ny hedersledamot skall beredas av förbundsstyrelsen före behandling på riksstämman.

Paragrafen stryks ur stadgarna.
Numreringen av efterföljande paragrafer justeras.

§ 7 Kallelse till riksstämma

§ 6 Kallelse till riksstämma
Tillägg till denna paragraf
Skriftlig kallelse till extra riksstämma utfärdas av
förbundsstyrelsen senast en månad före riksstämman. Samtidigt utsänds även de handlingar
som avser extra riksstämma.

§ 8 Ärenden vid ordinarie riksstämma

§ 7 Ärenden vid ordinarie riksstämma

Vid ordinarie riksstämma förekommer följande
ärenden:

Vid ordinarie riksstämma förekommer följande ärenden:

12. Beslut om antal och val av ledamöter i för
bundsstyrelsen, vilka utses för en mandatpe
riod (två år) på sådant sätt att hälften av plat
serna står till förfogande varje år.

12. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen,
vilka utses för en mandatperiod (två år) på så
sätt att hälften av platserna står till förfogande
varje år.
13. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.

§ 9 Ärenden vid extra stämma

§ 8 Ärende vid extra riksstämma

Vid extra riksstämma får endast förekomma de ärenden som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie riksstämma.

Vid extra riksstämma får endast beslutas i de ärenden som angivits i kallelsen. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie riksstämma.
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Nuvarande stadgar

Förslag till reviderade stadgar

§ 10 Ombud vid riksstämma

§ 9 Ombud vid riksstämman

Sista stycket:

Sista stycket:

Medlemsförening och sammanslutning skall till förbundsstyrelsen anmäla utsedda ombud. Varje förening eller sammanslutning representerar sig själv.
Anmälan skall ske skriftligt, senast en månad före
riksstämman. Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas senast vid uppropet på riksstämman.

Medlemsförening och sammanslutning skall till förbundsstyrelsen anmäla utsedda ombud. Varje förening eller sammanslutning representerar sig själv. Anmälan skall om möjligt ske skriftligt, senast en månad före riksstämman. Annars får ombud anmälas
senast till sekretariatet på stämmodagen.

§ 11 Omröstning vid riksstämma

§ 10 Omröstning vid riksstämman

Mellersta stycket:

Mellersta stycket:

Medlemsföreningars och sammanslutningars medlemmar, som inte är ombud, har närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt vid riksstämman.

Medlemsföreningars och sammanslutningars medlemmar, som inte är ombud, har närvarorätt, men
inte yttranderätt eller rösträtt vid riksstämman.

Reservation mot beslut om justering av stadgarna
§3 (sista satsen)
Stadgar tagna på stämman i Borlänge 2002-08-24
med stor majoritet:
”Sammanslutning äger rätt att, efter delegation
och i samråd med förbundsstyrelsen, till riksförbundet anta medlemsförening.” Arbetsgruppen
som jobbade med det nya stadgeförslaget försökte hitta en skrivning som gav de regionala
förbunden och moderföreningarna en naturlig
knytning och överordnad ställning i riksförbundet. Därför är det olyckligt att ta bort detta stycke
helt, när riksstämman har insett regionförbundens betydelse, och tagit dessa stadgar. Då har man
också öppnat vägen för framtida nya regionförbundsbildningar, man har insett att den mission som t ex Dalaförbundet har som modell för
framtiden är erkänd och riktig.

Som ett regionförbund bör man betraktas som
just detta, och inte en förening bland alla andra,
det är viktigt att riksförbundet inser denna skillnad. Bromsa inte tillväxten av regionförbund,
utan låt dessa känna att man har en viktig funktion att fylla.
Regionförbundets uppgift ska vara att samla lokala föreningar som finns inom dess verksamhetsområde där medlemmar är sammanslutna i
lokala föreningar. De lokala föreningarna sammansluts i ett läns-/regionförbund.
Jag anser att §3 ska vara kvar som den är, men
ta bort tillägget ”och i samråd med” eftersom det är
en omöjlighet att ha både delegation och samråd.
Mora 2003-02-07
Torbjörn Näs

Nu går vi allihop ut i denna ljuva sommartid...
fast någon regnig dag kan man ju titta in på något arkiv
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Nya föreningar

Viktor Örnbergs hederspris

Fyra nya föreningar har ansökt om och beviljats
medlemskap i förbundet. Det är Tidaholms
Genealogiska Förening med 175 medlemmar,
Kalixbygdens forskarförening med 365 medlemmar, Sällskapet Strömstierna med 34 medlemmar och Knäreds forskarring med 191 medlemmar. Det är roligt att allt fler av de ”vita fläckarna” på förbundskartan nu blir vackert färgade,
ett bevis på att vår verksamhet upplevs som riktig och viktig. Vi hälsar dessa fyra nya föreningar
varmt välkomna i förbundsgemenskapen, som
därmed omfattar 142 föreningar och sammanslutningar.

Årets mottagare av Victor Örnbergs Hederspris
på 10.000:- heter Thea Hälleberg, Stockholm
och Sorsele. Det beslutade förbundsstyrelsen vid
sitt majmöte. Thea får priset för sitt magnum
opus: ”Same- och nybyggarsläkter i Sorsele från
nutid till 1600-talet - ett demografiskt och
genealogiskt bokverk baserat på 40 års källtrogen släktforskning”. Böckerna har hittills utkommit i två delar och berikas av ett unikt bildmaterial i form av gamla fotografier och berättelser från nybyggar- och nomadlivet, samt av
detaljerade personregister. Och inte nog med
det, Thea planerar ytterligare två delar i serien,
en beundransvärd ambitionsnivå, inte minst
med tanke på att flickan är 85 fyllda!
Sveriges Släktforskarförbund gratulerar denna
flitiga och noggranna forskare samt hälsar henne
välkommen till Ronneby för att ta emot priset
vid stämmomiddagen.

Broschyren
Informationsbroschyren ”Till din tjänst” (se Angeläget 1/03 sid 4) om Sveriges Släktforskarförbund, om våra medlemsföreningar, vår verksamhet och våra publikationer är nu äntligen klar
och har börjat distribueras. Vi ber alla föreningar
att hjälpa till med att ställa ut buntar av dessa
broschyrer i den egna släktforskarlokalen, men
också på biblioteken, landsarkiven, forskarcentra,
museer o.s.v. samt inte minst hos de studieförbund som bedriver släktforskningscirklar.
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Hedersdiplom
Förbundsstyrelsen har beslutat att årets hedersdiplom för förtjänstfull släktforskargärning skall
tillfalla Margareta Hasselgren, Karlshamn och
Tore Lantz, Furulund. Margareta får diplomet
för förtjänstfullt styrelsearbete i Blekinge släktforskarförening med särskilda insatser kring
emigrantforskning och gravstensinventering.
Tore får sitt diplom för sin gärning i Kävlingebygdens Släkt och Folklivsforskare, där han bl.a.
aktivt arbetat med registrering av ministerialböcker och bouppteckningsingresser.
Sveriges Släktforskarförbund gratulerar och
hälsar dessa två dugliga och produktiva föreningsmänniskor välkomna att ta emot sina diplom vid stämmomiddagen i Blekinge.

Årets Arkiv och Bibliotek
Förbundsstyrelsen har nu fattat beslut om vilka
som skall få den prestigefyllda titeln ”Årets Arkiv” respektive ”Årets Bibliotek” ur släktforskarperspektiv. Vinnarnas identitet kommer att
avslöjas i samband med Riksstämman i Ronneby. Diplomen och priserna, som är på 10.000:vardera, kommer att delas ut i samband med Bokoch Biblioteksmässan i Göteborg i september.
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