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2/04maj 2004

Information från

till medlemsorganisationernaANGELÄGET

Kallelse till riksstämma 2004
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till

ordinarie riksstämma 2004 i Östersund

Dag: Lördag den 14 augusti 2004
Tid: Klockan 13.00 - 16.00
Plats: Peterson-Bergersalen, Folkets Hus

Förslag till dagordning:

Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar/sammanslutningar.
Val av stämmoordförande 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 beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen.
Behandling av motioner.
Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
Val av förbundsordförande för en mandatperiod (två år).
Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen, vilka utses för en mandatperiod (två år) på
sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande varje år.
Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
Val av två revisorer och två ersättare, på sådant sätt att hälften av platserna står till förfo-
gande varje år. Beslut om vem som ska vara sammankallande.
Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för tiden intill dess nästa ordi-
narie riksstämma avslutats.
Övriga ärenden.

Sekretariatet är öppet 10.00 - 12.00.
Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet i foajen för registrering och
hämta ut stämmohandlingarna senast en timma före riksstämmans öppnande.
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Kontaktuppgifter

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

Kurt Modig, förbundskassör Södra Vreten 139 60 Värmdö 08-571 432 73

Sam Blixt, ledamot Tällskärsgränd 7 572 62 Oskarshamn 0491-151 28

Björn Fredriksson, ledamot Nipvägen 18 961 44 Boden 0921-653 15

Sven Johansson, ledamot Kalendevägen 10 302 39 Halmstad 035-12 88 64

Kent Lundvall, ledamot Fredagsvägen 42 451 63 Uddevalla 0522-747 40

Ingrid Månsson, ledamot Strind 3368 860 35 Söråker 060-440 55

Jan Nilsson, ledamot Lagerlöfs väg 14 245 32 Staffanstorp 046-25 57 88

Torbjörn Näs, ledamot Vasagatan 32 B 792 32 Mora 0250-174 41

Olof Cronberg, valberedning S. Järnvägsgatan 21 A 352 34 Växjö 0470-217 63

Lena A Löfström, revisor Ripvägen 5 B 172 37 Sundbyberg 08-28 27 26

Åke Kjellqvist, revisorssuppleant Lagerlöfs väg 18 245 32 Staffanstorp 046-25 50 20

Ove Olsson BDO Feinstein Revision AB 08-459 57 00

Hans Egeskog, redaktör för ShF Plöjarevägen 8 393 53 Kalmar 0480-146 55

Gunvor Hjärtström, förbundssekr. Torsvikssvängen 37 181 34 Lidingö 08-695 08 90

Peter Karlsson, red. ass. Rötter Tegnebyvägen 11 168 55 Bromma 08-695 08 90

Bonnie Raftö, kanslist, Stockholm 08-695 08 90

Anneli Åkerström-Bohm, (ekonomi) 08-695 08 90

Sara Sundin, assistent 08-695 08 90

Carl Szabad, projektledare 08-659 31 10

Anna-Lena Hultman, projektledare 0321-402 28

Kent Andersson, kanslist, Göteborg 031-42 33 11

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

Adress: Telefon: Postgiro: Bankgiro:
Stockholm: Warfvinges väg 16, 4tr 08-695 08 90 15 86 22-1 462-8848

112 51 STOCKHOLM 08-695 08 24, fax

Göteborg: Tredje Långgatan 39, 2 tr 031-42 33 11
413 27 GÖTEBORG 031-42 65 76, fax

Hemsida: www.genealogi.se E-post: info@genealogi.se

Ny postadress
Obs!!!

Obs!
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Enskilda föreningar har rätt till följande antal om-
bud: 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 14 juli 2004 an-
mäla dessa via någon av följande alternativ:
http://sfd.lissu.nu/ Med ANGELÄGET 2/04, till
föreningsadressen, medföljer en kod för inloggning
på webben. Koden går bara att använda en enda gång.
Vid problem kontakta Gunvor Hjärtström på kansliet.
Via post/fax på bifogad blankett, som går till
föreningsadressen.

Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas
till sekretariatet senast 1 timma före riksstämman.
Stämmoavgift och resebidrag

Enligt riksstämmobeslut 2003 skall medlemsor-
ganisationerna 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 ordfö-
rande 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 medlems-
organisationen 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 medlemsorgani-
sationer har närvarorätt vid stämman.

Yttrande- och 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 riks-
stämman återfinns i förslaget till dagordning på för-
sta sidan.
Debattregler

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

Skatteutskottet yrkade avslag och någon debatt i riks-
dagen blev det inte när Martin Andreassons motion i
sockenfrågan behandlades. Avslaget motiverades på
samma sätt som alla andra motioner om nyttjande av
sockenområden efter Folkbokföringsutredningen.

Att det skulle gå på det här viset var inte oväntat,
men ändock oerhört frustrerande. Problemet är, som
alltid, att det är fel departement som ”äger” frågan.
Så fort det handlar om folkbokföringen, och det gör
ju onekligen sockenfrågan, lämpas ärendet över på
finansdepartementet för att tuggas sönder av skatte-
utskottet, som inte förstår vad det handlar om. Att
frågan har andra dimensioner än de rent siffermäs-
siga tycks vara lappri för finansen, som endast kan
tänka i kronor och ören och procent.

Har ni hört uttrycket ”att göra bocken till örtagårds-
mäster”? Lite så känns det i detta ärende, där alla
goda argument slår ihjäl sig mot finansdepartementets
mur av oförstående och ointresse. Man kan tycka,
att finansdepartementet åtminstone borde kunna kon-
sultera kulturdepartementet eller kanske riksantik-
varieämbetet innan man drämmer till med sina av-
slag, men så icke. Alla aktioner, motioner och inter-
pellationer i detta ärende riktar sig ju mot ett felak-
tigt synsätt och en okänslig hantering från finans-

departementets (läs: Skatteverkets) sida. Är det då
rimligt att endast efterhöra samma departements
syn, via skatteutskottet, på den egna verksamhe-
ten. Vadå, part i målet? En allsidig belysning krä-
ver väl i rimlighetens namn att man även får in
synpunkter från annat håll, lämpligen då från
kultursidan. Eller kanske från en oberoende utre-
dare, som inte behöver ta några hänsyn till egna
tjänstemän eller egen, löjlig prestige i ärendet.

I en skrivelse till Riksantikvarieämbetet förvå-
nar sig Hembygdsförbundets expert, Ivar Hög-
ström, över att regeringen vägrar att ta socken-
frågan på allvar. Ett åternyttjande av socken-
områden skulle, enligt Högström, innebära:
att Kyrkan blir frikopplad från folkbokföringen,

som regering och riksdag vill.
att Fastighetsbeteckningarna blir unika inom sock

enområdena, som Fastighetsbeteckningsrefor-
men kräver och varigenom samhället kan slopa
de besvärliga dubbelnamnen i kommunerna.

att Ortnamnen åter blir unika inom socken områ-
dena, som avsikten varit sedan medeltiden.

Därtill en mängd andra fördelar för forskning,
museisamlingar, arkiv och register m.m.

Vad är regeringens problem?
Ted Rosvall

Sockenfrågan

Ombud vid stämman
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Visningar och utflykter

10.00 -12.00 Visning av Landsarkivet, Föreningsarkivet

13.00 -15.00 Visning av Landsarkivet, Föreningsarkivet

10.00 -12.00 Visning av Länsmuseets minnesbank

13.00 -15.00 Visning av Länsmuseets minnesbank

14.00 -15.30 Guidad tur i Länsmuseet och fornbyn Jamtli

10.00 -16.00 Utflykt till Brunflo, Hackås och Sunne med start vid

Folkets Hus i Östersund

10.00 -13.00 Utflykt till Frösön

Lördag 14 augusti

09.30 Invigning av landshövding Maggi Mikaelsson

09.30 Utställningen öppnar

Föredrag

10.00 - 11.00 Inger Zachrisson, "Hur långt söderut har det funnits samer?"

11.00 - 12.00 Anders Hansson, "Armfeldts karoliner"

11.00 - 12.00 Tore Hermundsson Vigerust, "Härjedalens gårds- och

släkthistoria 1500 - 1645"

11.30 - 14.00 LUNCH

13.00 - 16.00 Riksstämma

13.00 - 14.00 Sven Schylberg,"Drömmen om Amerika"

13.00 - 14.00 Helmi Odelberg, "Resan till chokladlandet Sverige"

14.00 - 15.00 Anders Løøv, "Namnskicket bland sydsamerna"

14.00 - 15.00 Gunilla Stavenow, "Att söka sina rötter i en annan världsdel"

15.00 - 16.00 Ingwar Åhrén, "Samernas vinterflyttningar från fjäll till hav"

15.00 - 16.00 Catarina Karlsson "Emigration - från drömmar till verklighet

och emigrantöden"

17.00 Utställningen stänger

19.00 Festmiddag

Tider med innehåll i ÖstersundTider med innehåll i ÖstersundTider med innehåll i ÖstersundTider med innehåll i ÖstersundTider med innehåll i Östersund
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Söndag 15 augusti

Föredrag

10.00 - 11.00 Svenbjörn Kilander, "Några aspekter på västra Jämtland och järnvägen
1880 - 1920"

10.00 - 11.00 Elisabet Rydell Janson, "Sjougdendramat i ny belysning"

11.00 - 12.00 Olof Holm, "Digerdödens effekter i Jämtland"

11.00 - 12.00 Catarina Lundström, "Fruars makt och omakt. Landshövdingsfruar som
regional elit 1900 - 1940

11.30 - 14-00 LUNCH

13.00 - 14.00 Henrik Zipsane, "Immigrationens historia från 1700-talet och framåt"

13.00 - 14.00 Maria Press, "Släktforskning i norska källor"

14.00 - 15.00 Hervor Sjödin, "Vägen till Frostmofjället"

14.00 - 15.00 Lars Rumar, "Granne med Nidaros. Kontakter över Kölen genom
seklerna"

16.30 Avslutning

17.00 Utställningen stänger

Förbundsstyrelsen och personalenFörbundsstyrelsen och personalenFörbundsstyrelsen och personalenFörbundsstyrelsen och personalenFörbundsstyrelsen och personalen
önskar alla släktforskare en skön sommarönskar alla släktforskare en skön sommarönskar alla släktforskare en skön sommarönskar alla släktforskare en skön sommarönskar alla släktforskare en skön sommar

Vi ses i ÖstersundVi ses i ÖstersundVi ses i ÖstersundVi ses i ÖstersundVi ses i Östersund
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Styrelse
Under verksamhetsåret bestod styrelsen av:

Ordförande:
Ted Rosvall, Falköping omval 2002 2004

Övriga ledamöter:
Sam Blixt, Oskarshamn omval 2002 2004
Thord Bylund, Härnösand omval 2001 2003
Olof Cronberg, Växjö nyval 2001 2003
Sven Johansson, Halmstad omval 2003 2005
Christina Gustavsson, Linköp. omval 2003 2005
Torbjörn Näs, Mora omval 2003 2005
Barbro Stålheim, Stigtomta nyval 2002 2004
Björn Fredriksson, Boden nyval 2002 2004
Per Frödholm, Asarum nyval 2002 2004

Kent Lundvall, Uddevalla nyval 2002 2004
Ingrid Månsson, Timrå nyval 2003 2005
Jan Nilsson, Staffanstorp  fylln. val 2003 2004

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 24
augusti 2003 omvaldes Christina Gustavsson till 1:a
vice ordförande och Barbro Stålheim till 2:a vice
ordförande.

Valberedning till och med riksstämman 2003: Carl-
Gösta Gyllenswärd, Växjö, sammankallade, Elisa-
beth Leek, Sunhultsbrunn, Anna-Stina Bäckström
Gustavsson, Furulund, Chris Henning, Stockholm
och Jan Faith-El, Ekerö. Till ny valberedning till
och med riksstämman 2004 valdes Olof Cronberg,
Växjö, sammankallande, Elisabeth Leek, Sunhults-
brunn, Jorge Linturp, Mora, Eddy Widborg,
Åkersberga och Marianne Falkenströmer, Gnesta.

Ordinarie revisorer har under året varit Lena A
Löfström, Sundbyberg samt Åke Kjellqvist, Staffans-
torp, med Gustaf von Gertten som suppleant. Vid
riksstämman i Ronneby omvaldes Lena Löfström på
två år och Åke Kjellqvist som revisorssuppleant. Som
ytterligare ordinarie revisor på två år valdes Ove
Olsson från firma BDO Feinstein Revision AB. Det
beslöts att denna firma vid behov tillsätter suppleant.

Styrelsen har under 2003 haft 5 protokollförda sam-
manträden.

Presidiet har under året fungerat som planerings-
utskott samt förberett styrelsemötena.

Medlemsförhållanden

Vid utgången av december 2003 hade riksförbundet
145 (2002: 132) medlemsorganisationer med totalt
55.063 medlemskap (2002: 50.755  medlemskap),
varav två medlemsförbund, Skånes Genealogiska
Förbund, med 20 anslutna föreningar med tillsam-
mans 4.101 medlemskap och Dalarnas Släktforskar-
förbund med sex medlemsföreningar med tillsam-
mans 1.595 medlemskap samt, en moderförening
(DIS) med sex dotterföreningar.

Vid samma tid hade Släkthistoriskt Forum med
Svenska Antavlor 9.432 prenumeranter/distribuerade
exemplar. (Motsvarande siffra för ”stödjande med-
lemmar” 2002: 9.359).

Information om verksamheten

Ordföranden och flera styrelseledamöter samt an-
ställda har under året besökt ett antal regionala och
lokala föreningar och informerat om förbundet;
Ted Rosvall har bl.a. besökt följande föreningar: Skå-
nes Genealogiska Förbund (Förslöv), Malmö Släkt-
forskarförening, Danmark (DIS), Ovansiljans Släkt-
forskare i Mora, föreningarna i Göteborg, Södertälje
Släktforskarförening, Sällskapet Släktforskarne i Fa-
gersta, Hjo-Tibro Släktforskarförening i Tibro, Ud-
devalla Släktforskare och Värmlands Släktforskar-
förening i Karlstad.

Sam Blixt har bl.a. besökt följande föreningar: Tjust
Släktforskarförening i Västervik, Kalmar Läns
Genealogiska Förening och Blekinge Släktforskar-
förening i Bräkne-Hoby, samt dessutom informerat
om släktforskning och förbundet i Sveriges Radio
Kalmar och i programmet 24 minuter i SVT.

Carl Szabad har besökt Sollentuna Släktforskare
och föreningen DIS-Öst.

Förbundet deltog som vanligt vid Bok- och
Biblioteksmässan i Göteborg i september med många
frivilliga medarbetare från olika föreningar i mon-
tern.

Förbundets informationsblad till föreningarna, AN-
GELÄGET, 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”

Vald t.o.m.
riksstämman:Vald:

Verksamhetsberättelse för Sveriges Släktforskarförbund 2003

(avgick 2003)
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som under året utkom ca 30 gånger. Under hösten
hjälpte Peter Karlsson till med den tekniska redige-
ringen.

Bonuspaketet

Tack vare ett stort överskott från föregående års verk-
samhet kunde förbundet 2003 glädja samtliga
medlemsföreningar med en julklapp mitt i somma-
ren. Det s.k. ”Bonuspaketet” innehöll bl.a. Internet-
abonnemang på Arkion, Digitala Forskarsalen och
Genline, samt CD-skivor, årsböcker och tidningspre-
numerationer. Satsningen, som kostade cirka
500.000:-, skall ses som ett stöd och en uppmuntran
både åt medlemsföreningarna och åt de olika aktö-
rer, som förser släktforskar-Sverige med digitala re-
gister och digitalt källmaterial.

Stadgearbetet

Förbundets nya reviderade stadgar antogs av Riks-
stämman i Borlänge 2002. Styrelsen fick dock i upp-
drag att på några punkter ytterligare se över stad-
garna inför riksstämman 2003, vilket också skedde.
Dessa ändringar antogs slutgiltigt av Riksstämman i
Ronneby i augusti 2003.

Nordiskt och internationellt samarbete

I april deltog förbundet, genom Ted Rosvall, Gun-
vor Hjärtström och Sam Blixt, med bokbord och fö-
redrag vid den Nordiska Släktforskarkonferensen i
Mariehamn. Ted Rosvall deltog också vid det efter-
följande Nordgenmötet.

I september deltog förbundet, genom Sam Blixt,
Hans Egeskog och Ted Rosvall, med bokbord, de-
monstration av databaser och Internetsidor samt fö-
redrag, vid de tyska släktforskardagarna i Schwerin.
I den svenska ”hörnan” fanns också representanter
från Föreningen G-Gruppen, Föreningen DIS, Skå-
nes Genealogiska Förbund samt Landsarkivet i Lund
på plats.

Projekt- och Arrangemangsstöd

Projektstöd har utdelats till Blekinge Släktforskar-
förening med 8.500:-, till Värmlands Släktforskare
med 10.000:-, till Hallands Genealogiska Förening
med 10.000:- samt till Borås Släktforskarförening
med 4.000:-.

Arrangemangsstöd har beviljats följande föreningar;
Dalfolk med 1.950:-, StorStockholms Genealogiska
Föreningen med 1.701:-, Borås Släktforskarförening
med 2.000:-, Karlskoga Degerfors Släktforskarklubb
med 2.630:-, Uddevalla Släktforskare med 400:- samt
Ystadsbygdens Släkt- och bygdeförening med 913:-

Kontakter med myndigheter och institutioner

I februari uppvaktade Sveriges Släktforskarförbund
och Sveriges Hembygdsförbund Sveriges Försam-
lingsförbund i bl.a. sockenfrågan. Artiklar om denna
fråga publicerades därefter i Kyrkans Tidning och i
tidningen ”FÖR”.

I februari besökte Kent Lundvall ”Sveriges Lokal
Historiska Databas” – SLHD - i Vänersborg.

I mars besökte Hans Egeskog och Ted Rosvall
SVAR i Ramsele, ARKION i Sollefteå samt Forsk-
ningsarkivet vid Umeå Universitet.

I april deltog Ted Rosvall vid firandet av två hundra-
årsdagar; Malmö Stadsarkiv och Lunds Landsarkiv,
samt vid invigningen av ”Arkivcentrum Syd” (Gast-
lyckan) i Lund.

I juli införde Landsarkivet i Vadstena nya och bättre
öppettider samt möjlighet att boka plats - ett resultat
av förbundets skrivelse till landsarkivet.

Carl Szabad deltog i ett seminarium på Vitterhets-
akademin angående digital tillgänglighet av arkiva-
lier, samt vid Arkivens Dag på Riksarkivet.

I september deltog Ted Rosvall vid firandet av Upp-
sala Landsarkivs hundraårsjubileum.

I oktober anordnade förbundet ett ”litet kyrkoboks-
möte” på kansliet i Stockholm. Inbjudna var repre-
sentanter för Riksarkivet, landsarkiven, SVAR,
kommunförbundet, Hembygdsförbundet och företa-
get Genline AB. Bl.a. diskuterades frågor om digital
tillgänglighet och sekretess.

I oktober och november deltog Anna-Lena Hult-
man och Ted Rosvall vid två möten kring EMIBAS,
i respektive Växjö och Göteborg.

I oktober talade Ted Rosvall vid ett soldat-
registreringssymposium i Skövde.

I november deltog Björn Fredriksson, som förbun-
dets representant, på konferensen ”Det förflutna i
framtiden - Arkiven i forskningens tjänst”, samt vid
mötet med ”Samverkansgruppen digitala arkiv” på
forskningsarkivet i Umeå.

I december deltog Ted Rosvall, som representant
för både släktforskarförbundet och hembygds-
förbundet, i ett första möte med den statliga utred-
ningen om digital tillgänglighet för folkbokföringen
ca 1900-1991.

Ted Rosvall har under året deltagit vid två möten
och Carl Szabad vid ett möte med Arkivverkets
Produktråd.

Operation brevstorm

Under hösten drog förbundet, i samarbete med Sve-
riges Hembygdsförbund, igång en stor aktion med
rubriken ”Rädda våra socknar”. En karta med fyra
olika motiv trycktes upp och distribuerades via före-
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ningar, tidskrifter, arkiv, bibliotek och museer. Tre av
korten var färdigadresserade till Finansdepartementet,
Riksskatteverket och Kulturdepartementet, medan det
fjärde fick sändas till valfri mottagare, en tidnings-
redaktion, en politiker eller kanske en lokal opini-
onsbildare. Sammanlagt beräknas över 30.000 så-
dana kort ha skickats iväg, en massiv opinionsytt-
ring, som också givit stoff till en rad tidningsartiklar
och radioprogram över hela landet.

Släktforskar- och förtroendemannakonferens

Årets upplaga ägde rum i Skellefteå i mars. Ett 50-
tal representanter för olika föreningar deltog tillsam-
mans med förbundsstyrelsen i en innehållsrik kon-
ferens, där de två temadagarna hade rubrikerna ”Till-
gänglighet och service” samt ”Databaser och
Internet-resurser”.

Ordförandekonferens

I samband med riksstämman hölls den 22 augusti
2003 i Ronneby förbundets sextonde ordförande-
konferens med deltagande av 72 representanter för
små och stora föreningar samt förbundsstyrelsen.
Programmet leddes av Ted Rosvall och innehöll bl.a.
rubrikerna: Bort med socknen, Bort med folkbok-
föringen, Bort med momsen och Bort med släktfors-
karna. Medverkade gjorde bl.a. riksdagsledamoten
Maria Larsson och docent Staffan Nyström, sakkun-
nig i ortnamnsfrågor, från Riksantikvarieämbetet

Cirkelledarna

Under året har två nummer av ”Släktcirkeln – Fo-
rum för cirkelledare”, med Gunvor Hjärtström som
redaktör, utkommit.

En ämnesfördjupande utbildning för cirkelledare
anordnades under mars månad i Leksand för 76 del-
tagare med Gunvor Hjärtström som kursansvarig.
Under riksstämman i Ronneby anordnades en
cirkelledarkonferens, där 27 cirkelledare deltog.

Redaktörskurserna

Årets redaktörskurser, med sammanlagt 35 deltagare,
hade delvis gemensamt program och föredraget om
Kvalitet i släktforskning med Guno Haskå var sam-
ordnat med cirkelledarkursen. Pappersredaktörernas
del leddes av Hans Egeskog och webbredaktörernas
av Håkan Skogsjö.

Riksstämman 2003

Riksstämman 2003 avhölls den 23 augusti 2003 i
Ronneby i arrangemang av Blekinge Släktforskar-
förening varvid 85 medlemsföreningar med samman-
lagt 134 ombud deltog. Till stämmoordförande ut-

sågs Leif Ottosson, Ronneby med Eva Dahlberg,
Jönköping som vice mötesordförande. Riksstämman
fastställde föregående års verksamhetsberättelse och
det kommande årets budget och avgifter, samt antog
enhälligt förslaget till justeringar i de nya stadgarna.

Victor Örnbergs Hederspris utdelades detta år till
Thea Hälleberg, för hennes: ”Same- och nybyggar-
släkter i Sorsele från nutid till 1600-talet”, ett demo-
grafiskt och genealogiskt bokverk baserat på 40 års
källtrogen släktforskning.

Förbundets Hedersdiplom för förtjänstfull gärning
inom släktforskarrörelsen utdelades vid stämmo-
middagen till Margareta Hasselgren, Karlshamn,
och Tore Lantz, Furulund.

I samband med riksstämman anordnade arrangö-
rerna släktforskardagar 22-24 augusti med utställ-
ningar av föreningar, arkiv, databaser och många
andra deltagare och föredrag. Släktforskardagarna
hölls dels på Ronneby Brunn, dels i Ron Konferens-
center. En rad mycket välbesökta föredrag ingick också
i programmet. Stämmomiddagen avhölls på Brunnen
med prisutdelning, underhållning och dans.

Släkthistoriskt Forum

Släkthistoriskt Forum har under 2003 givits ut med fem
nummer. Redaktör har varit Hans Egeskog, Kalmar.

Svenska Antavlor

Svenska Antavlor har givits ut med ett nummer (7),
med Henrik Mosén som redaktör. P.g.a. dennes av-
gång, och den nye redaktörens, Kent Andersson, lång-
variga sjukdom, har utgivningen av nummer 8 för-
senats. Detta nummer utkommer sommaren 2004.
Nr 9-10, varmed skriftserien avslutas, beräknas ut-
komma i december 2004.

Utgivning av Årsbok

Förbundets sextonde årsbok, Släktforskarnas årsbok
’03, utkom i juni, med en upplaga om 3.884 distri-
buerade exemplar. Redaktör; Håkan Skogsjö.

Nättidningen RÖTTER

Nättidningen RÖTTER med Håkan Skogsjö som hu-
vudredaktör har under året haft omkring 2.083.000
besökare, en ökning med 33 % jämfört med föregå-
ende 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 1.405 personer
till 2.243.

Avdelningen Anbytarforum besöktes under året ca
1.562.000 gånger, vilket innebär ca 4.300 besök per
dag. En annan populär avdelning är Porträttfynd, som
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dagligen hade närmare 900 besök. Den utökades
under året med omkring 14.000 porträttbilder,
inskickade av läsekretsen.

Ny avdelning under året var Emigrantforum med
Anna-Lena Hultman som ansvarig. Det är en inter-
aktiv databas, där uppgifter om invandrare och ut-
vandrare samlas. Ytterligare en ny avdelning var Av-
rättade, där uppgifter om dokumenterade avrättningar
samlas. Emigrantforum hade under årets tre sista
månader omkring 140 besökare per dag och Avrät-
tade omkring 185.

Under året kunde dessutom Årsbok-Sök presente-
ras, en databas som innehåller ett personregister till
Släktforskarnas årsbok för åren 1988–2002. Data-
basen Socken-Sök utökades med uppgifter om
häradstillhörighet

Peter Karlsson är anbytarvärd på Anbytarforum
samt handhar också avdelningen Porträttfynd. Carl-
Johan Ivarsson arbetar med Litteratur-Sök och Eli-
sabeth Thorsell med Swedish Roots. Carl Szabad
har under året skött den administrativa delen av
RöttersVänner.

Projekt och produkter

Sveriges Befolkning 1890, en CD-skiva utgiven i
samarbete med SVAR/Arkion, utkom i november.
Carl Szabad och Johan Gidlöf stod för databas-
hantering och programvara.

”Om bryggor och bojar” – en broschyr om kvalitets-
tänkande inom släktforskningen – utkom i augusti
för fri distribution bland medlemsföreningar, arkiv
och bibliotek. Redaktör: Håkan Skogsjö.

Namn åt de döda fortsatte att växa, och hade vid års-
skiftet ca 500.000 klara poster [i maj 2004 ca 1 mil-
jon]. Koordinator för projektet: Anna-Lena Hultman.

Kugelbergska samlingen. Arbetet fortsatte under
året, och beräknas vara klart 2004.

Bygdéns herdaminne. Arbetet fortsatte under året
för publicering 2004.

Häradskartorna. DVD-skivan med Lantmäteriets
häradsekonomiska kartor från 13 län, ursprungligen
ett initiativ från förbundet, utkom under hösten.

Presentationsprogram. Efter beslutet på Riks-
stämman har en arbetsgrupp bildats, som har tagit
fram en kravspecifikation och diskuterat denna med
flera aktörer, samt begärt in anbud från dessa på
programeringsarbetet.

Personal

Förbundet har under året haft följande personal:
Gunvor Hjärtström – förbundssekreterare
Anneli Åkerström-Bohm – ekonomiansvarig [fr augusti]

Bonnie Raftö – kanslist
Peter Karlsson – redaktörsassistent, dataansvarig
                            [fr augusti]
Sara Sundin – projektanställd för Kugelbergsprojektet
Carl Szabad – projektledare
Anna-Lena Hultman - projektledare
Hans Egeskog – redaktör för Släkthistoriskt Forum
Kent Andersson - förestår kontoret i Göteborg och
ansvarar för gravstensinventeringen
Totalt 6,3 helårsarbetskraft.

Lokalfrågor

I Stockholm har verksamheten bedrivits på
Warfvinges väg 16 på Kungsholmen. Lokalerna har
också utnyttjats för mindre sammankomster och kur-
ser. Lokalerna har även använts av följande under-
hyresgäster för kurser, möten m.m.: SSGF, DIS-Öst
och Föreningen för Smedssläktforskning.

I Göteborg har verksamheten bedrivits på Tredje
Långgatan 39. I samarbete med DIS-Väst, Före-
ningen Släktdata och Göteborgsregionens släktfors-
kare inrättades under året en ”forskarstuga” med 8
Internetuppkopplade datorer i lokalerna. Forskar-
stugan, som invigdes den 7/9, har hållits öppen un-
der dagtid av Kent Andersson, samt vissa kvällar
och andra tider av göteborgsföreningarna.

Ekonomi

Under 2003 införde förbundet en rad nya rutiner
kring bokföring, kundregister, prenumerantregister,
lagerhållning och fakturering. Ny maskin- och pro-
gramvara installerades och en ekonomiansvarig an-
ställdes. Efter riksstämman i augusti har förbundet
nu också en särskild förbundskassör, hämtad ur för-
bundsstyrelsen.

Den på stämman i Borlänge 2002 antagna budget-
ens uppställning överensstämmer endast delvis med
de principer som under 2003 använts för moderni-
sering av förbundets bokföring. Jämförelser mellan
budget och utfall har därför visat sig svåra att göra.
Samma svårigheter finns även vid jämförelser med
tidigare år.

Principerna för lagervärdering har omarbetats för
att bättre överenstämma med praxis inom förlags-
branchen.

Trots det negativa resultatet för år 2003 är den bak-
omliggande ekonomiska utvecklingen fortsatt stark.
De båda obudgeterade projekten ”Bonuspaketet”
och ”Namn åt de döda” står nämligen för mer än
hela det negativa resultatet.

I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningen.
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Slutord och utblick

Sveriges Släktforskarförbund blev under 2003 inbju-
det att närvara vid tre stora 100-årsjubiléer: Lands-
arkiven i Lund och Uppsala samt Stadsarkivet i
Malmö. Förbundet fick också en expertplats i den
statliga utredningen om tillgängligheten för
folkbokföringsmaterialet under 1900-talet. Till den
minikonferens om kyrkoböcker, som förbundet ar-
rangerade i oktober 2003, kom en rad representan-
ter för Riksarkivet, landsarkiven och SVAR m.fl. Allt
detta sammantaget visar att släktforskarrörelsen idag
uppnått en position och en status som bara för några
år sedan hade varit otänkbar. Det är en position som
är både önskvärd och nödvändig om vi skall ha en
chans att påverka viktiga frågor av betydelse för vår
verksamhet. Inte minst positivt är det att konstatera
att allt fler arkiv har insett att släktforskarna är deras
överlägset största nyttjargrupp.

Om kontakterna med arkivvärlden bara blir bättre
och bättre tycks förhållandena när det gäller relatio-
nerna till våra folkbibliotek inte alltid utvecklas på
samma gynnsamma sätt. Flera bibliotek gör sig av
med sin släktforskarservice och hänvisar släkt- och
hembygdsforskare till närbelägna arkiv. Detta är en
mycket olycklig utveckling, som släktforskarrörelsen
bör ta på största allvar och tillse att verksam medi-
cin, i form av kurser för bibliotekarier, informations-
material och positiv påverkan av politiker och be-
slutsfattare, omgående sätts in.

Tillströmningen av nya medlemsföreningar i för-
bundet fortsatte under 2003 (och accentuerades yt-

terligare under första halvåret 2004). Det är en
mycket positiv utveckling och målet, hundraprocen-
tig täckning, ligger nu inte långt borta. Den geogra-
fiska täckningen är också mycket god, om än en
smula ojämn över landet. I en del landskap finns det
mängder av släktforskarföreningar, upp emot en i
varje kommun, i andra endast en eller ett par i hela
landskapet. Det är uppenbart att föreningar med ett
stort geografiskt verksamhetsområde måste arbeta
annorlunda jämfört med den lokala föreningen. Vil-
ken modell fungerar bäst? Bör tillkomsten av nya
lokala föreningar uppmuntras eller hejdas? Detta kan
komma att bli ett vitalt ämne inför framtiden, lik-
som behovet av fler specialföreningar av typen;
Soldatforskare, Emigrantforskare, Resandeforskare,
Unga forskare o.s.v. Även frågan om ”Släkt-
föreningar” som en aktiv del av släktforskarrörelsen,
kanske t.o.m. som medlemsföreningar i förbundet,
kommer att behöva diskuteras framöver.

Stockholm den 7 maj 2004

Ted Rosvall
Ordförande

Christina Gustavsson Barbro Stålheim
1:a vice ordförande 2:a vice ordförande

Sam Blixt Per Frödholm
Sven Johansson Kent Lundvall
Torbjörn Näs Björn Fredriksson
Ingrid Månsson Lagergren Jan Nilsson

Efter åtta spännande år lämnar Håkan Skog-
sjö nu redaktörsskapet för Nättidningen Röt-
ter med alla underavdelningar, länkar och
funktioner. Rötter blev snabbt ett "måste" för
alla släktforskare, inte minst efter tillkom-
sten av diskussionsdelen Anbytarforum, som
givit Rötter flera tusen ivriga besökare varje
dag. Efter hand har nya, innovativa, avdel-
ningar lagts till: Porträttfynd, Litteratur-Sök,
Emigrantforum och mycket annat.
  Det är inga tomma ord att säga att Rötter
har varit och är banbrytande och en fenome-
nal tillgång för släktforskarrörelsen. Detta är

till mycket stor del en persons förtjänst -
Håkan Skogsjös. Sveriges Släktforskar-
förbund kommer att under långeliga tider
vara Håkan stort tack skyldig, och vi hop-
pas att även i framtiden kunna få konsultera
honom i frågor som rör Rötter. Vi ber också
att få återkomma med en officiell avtack-
ning med överräckande av en STOR och
mycket välförtjänt present vid Släktforskar-
dagarna i Östersund, dit vi hälsar Håkan sär-
skilt välkommen.

 Förbundsstyrelsen
genom Ted Rosvall

Tack Håkan Skogsjö
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Sveriges Släktforskarförbund 2003

Belopp i tkr Utfall 2003 Budget 2003 Utfall 2002 Utfall 2001

Intäkter
Organisationsavgifter 394 380 355 321
Prenumeranter 1 581 1 680 1 681 1 661
Rötters Vänner 197 120 141 127
Arrangemang 105 0 13 15
Årsbok 659 680 664 0
Bokhandel 3 537 2 680 2 803 2 787
Annonsintäkter 139 80 138 96
Hyresintäkter 121 0 85 0
Bidrag o gåvor 224 55 217 94

6 955 5 675 6 097 5 101
Varulagerförändring 331 0 92 -44

7 286 5 675 6 189 5 057
Räntenetto 280 170 222 169
Summa intäkter 7 566 5 845 6 411 5 226

Kostnader
Kostn egna arrangemang 328 150 159 127
Prod.kostn ShF och SvA 783 880 912 687
Kostnad Rötter 213 170 296 109
Prodkostn årsbok 381 350 336 377
Inköpskostn bokhandel 1 567 1 550 1 270 1 031
Bonus, bidrag och stöd 618 80 81 102
Projekt (exkl lönekostnader) 240 0 0 0
Lönekostnader 2 082 1 300 1 399 1 233
Lokalkostnader 628 350 457
Övriga omkostnader 532 550 580 506
Kontorsomkostnader 654 350 346 628
Summa kostnader: 8 028 5 730 5 836 4 800

Resultat före avskrivningar -462 115 575 426
Avskrivning inventarier 129 100 89 100

Årets resultat -591 15 486 326
7 566 5 845 6 411 5 226

1 Har i budgeten avräknats från bruttohyran.
2 Värderas till.det lägsta av anskaffningskostnad och försäljningspris.

Köpta varors anskaffningskostnad fastställes enligt FIFO-metoden.
(FirstIn FirstOut). Egna varors anskaffningskostnad är produktions
kostnaden minus en inom förlagsbranchen tillämpad årlig avskriv-
ning.

3 Har i budgeten angetts som en nettokostnad.
4 Varav "Bonuspaketet" 480 tkr (enbart fakturerade kostnader).

5 Här ingår "belöningen" inom projektet Namn åt de döda med 182 tkr.
6 Löner 1 441 tkr, pensionskostnader 149 tkr, sociala avgifter 494 tkr.
7 Inkluderar el, underhåll och lokaltillbehör. Bruttohyra 504 tkr.

Kostnad för boklager i Stockholm har tillkommit efter flyttningen
från Göteborg.

8 Under året investerades i ny datorutrustning, server, back-up
m.m. på kansliet i Stockholm. I utgifterna ingår porto med 295 tkr,
trycksaker 230 tkr, resor 156 tkr, styrelsearvoden 73 tkr

1

2

3

4

7

5

6

8
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Resultaträkning:

Intäkter: 2003 2002

Ränteintäkter 0,2 1
Summa intäkter: 0,2 1

Kostnader:
Diverse omkostnader 0,6 0,3
Förvaltningsarvode
till förbundet - 0,1
Summa kostnader: 0,6 0,4

Årets resultat: - 0,4 0,6

Genealogisk Ungdom

Balansräkning 2003

Belopp i tkr 03-12-31 02-12-31 01-12-31

Tillgångar
Inventarier 204 100 123
Varulager 880 350 258
Fordringar 321 225 151
Kassa och bank 5 766 7 068 5 963
Summa tillgångar 7 170 7 743 6 495

Skulder
Eget kapital 6 143 5 478 5 152
Redovisat resultat -591 486 326
Kortfrist skulder 1 618 1 779 1 017
Summa skulder 7 170 7 743 6 495

Viktor Örnbergs Minnes-
fond  uppfyller inte stiftel-
selagens bestämmelser.
På inrådan av revisorerna
har därför fondens till-
gångar redovisats under
förbundets tillgångar.

Balansräkning:

Tillgångar: 2003-12-31 2002-12-31

Bankmedel 107,3 107,4
Summa tillgångar: 106,9 107,4

Skulder och eget kapital:
Skuld till förbundet - 0,1

Summa skulder: - 0,1

Fondkapital 107,3 106,7

Årets resultat: -0,4 0,6

Summa eget kapital: 106,9 107,3

Summa skulder
och eget kapital: 106,9 107,4
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Förslag till budget

Belopp i tkr Budget

Intäkter
Organisationsavgifter 406
Tidskrifter 1 764
Sajter 270
Arrangemang 110
Årsbok 743
Bokhandel 6 018
Annonsintäkter 140
Hyresintäkter 510
Bidrag o gåvor 170

10 131
Varulagerförändring -100

10 031
Räntenetto 310

10 341

Kostnader
Kostn egna arrangemang 230
Prod.kostn tidskrifter 686
Kostnad sajter 250
Prodkostn årsbok 248
Inköpskostn bokhandel 2 708
Stöd till föreningar 311
Projekt (exkl lönekostnader) 250
Lönekostnader 2 995
Lokalkostnader 1 320
Övriga omkostnader 1 098
                           Summa kostnader: 10 095
Resultat före avskrivningar 245
Avskrivning inventarier 180
Årets resultat 65

10 341

Sveriges Släktforskarförbund 2005

Kommentarer:
Intäktsökningarna består främst av
ökade hyresintäkter samt ökad
försäljning av flera nya produkter
(Elgenstierna, Sveriges befolkning
1980, Sveriges Dödbok 3, m fl).
Varulagerförändringen innebär en
nedskrivning av värdet på äldre
egna produkter. Den största kost-
nadsökningen är hyran för nya
lokaler och ökade avskrivningar i
samband med nyanskaffningar till
dessa.
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Motion 1/04

Sveriges Släktforskarförbund är ett förbund som
i god demokratisk anda kännetecknas av en hög
grad av öppenhet. Detta har varit ett genomgå-
ende drag ända sedan förbundet bildades. Detta
märks inte minst genom de stadgereglerade kra-
ven på tidig spridning av handlingar inför riks-
stämman. Liksom den mycket goda möjlighe-
ten att kontinuerligt erhålla förbundsstyrelsens
protokoll.

De tekniska möjligheterna för spridning av in-
formation har ökat kraftigt de senaste åren. De
blir därmed dags att ta nästa steg i att utnyttja
den bättre tekniken till att även förbättra öppen-
heten.
StorStockholms Genealogiska Förening föreslår
att

• Förbundet via internet (förslagsvis i
Förbunds-Rötter) publicerar samtliga
handlingar som ligger som underlag till
riksstämman, riksstämmans protokoll
samt förbundsstyrelsens protokoll.

• Förbundet gör denna publicering via
internet enligt samma tidsschema som an-
nan publicering.

StorStockholms Genealogiska Förening
Jan Appelquist, ordförande

Förbundsstyrelsens kommentar:
Samtliga stämmohandlingar liksom riks-
stämmans protokoll ingår i medlemstidningen
ANGELÄGET. Denna tidning publiceras sedan
många år samtidigt med papperstidningen i form
av en PDF-fil på Förbundsrötter. Förbundssty-
relsen finner därför att motionen på denna punkt
redan är uppfylld.

När det gäller Internetpublicering av förbunds-
styrelsens protokoll är det förbundsstyrelsens
mening att en sådan omöjliggörs av bestämmel-
serna i Personuppgiftslagen (PUL) samt i det
s.k. Databasdirektivet från EU. Detta protokoll
innehåller nämligen ofta ärenden som berör den
anställda personalen, uppgifter som helt enkelt

inte får publiceras digitalt. De kan även innehålla
referat av känsliga förhandlingar kring upphand-
ling, samarbetsavtal och andra ekonomiska för-
hållanden, som inte i onödan bör bli offentliga.
Protokollen tillställs dock givetvis alltid förbun-
dets revisorer.
Referat av viktiga styrelsebeslut kommer, lik-

som tidigare, att offentliggöras både i ANGELÄ-
GET, i Släkthistoriskt Forum och på Förbunds-
rötter. Berörda föreningar och enskilda kan dock
alltid begära och få protokollsutdrag över en-
skilda beslutspunkter i protokollet. (se ANGELÄ-
GET 3/03 sid 11).

Förbundsstyrelsen föreslår:
att den del av motionen som berör Riksstäm-

man med ovanstående redogörelse skall an-
ses besvarad.

att motionen i övrigt avslås.

Motion 2/04

Angående ”Släktforskningens dag”
Arkivens Dag har på ett mycket lyckat sätt lyft
fram arkivens betydelse i samhället. Det ger dock
inte den uppmärksamhet kring släktforskning
som är möjlig. Det borde därför finnas en dag
som på liknande sätt utlyses över hela landet, men
helt och hållet ägnas åt släktforskning, kort sagt
Släktforskningens Dag.
Släktforskarförbundet borde årligen utlysa en

sådan dag, då så många som möjligt av medlems-
föreningarna deltar genom att visa upp sig på
arkiv eller bibliotek, i sina lokaler eller på andra
lämpliga platser. Genom samordningen på många
platser samtidigt är möjligheterna goda att få
genomslag i massmedia, så att man får dit all-
mänheten. Det vore en utmärkt chans att få ny-
fikna att söka upp oss, även om det också bör
finnas programpunkter för de redan bitna.
Lämpligaste tidpunkten för en sådan dag vore

oktober. Det går då att skapa viss samordning
med den motsvarande dag som redan finns i
Norge, och Family Month i USA.

Årets motioner
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Släktforskningens dag skulle förstås ha vissa
likheter med de årliga Släktforskardagarna. Men
den viktiga skillnaden är att den kan återkomma
på samma plats varje år, och inte bara är en gång
var 20:e år eller så. Dessutom är det en tydli-
gare inriktning på de lokala föreningarna, som
får en möjlighet att visa upp sig om de vill, och
då kan dra nytta av marknadsföringen över hela
landet.

StorStockholms Genealogiska Förening före-
slår att

• Förbundet utlyser Släktforskningens dag
på försök senast 2005.

• Försöket permanentas fr.o.m. året därpå
om det slår väl ut.

StorStockholms Genealogiska Förening
Jan Appelquist, ordförande

Förbundsstyrelsens kommentar:
Förbundsstyrelsen menar att släktforskningen

behöver lyftas fram, inte minst medialt, som den
massiva folkrörelse den faktiskt är. En årlig
kraftsamling kring en ”Släktforskningens Dag”
skulle, med god planering och marknadsföring,
kunna bli ett verksamt redskap för en sådan ex-
ponering av vår verksamhet. Ett deltagande i
”Släktforskningens Dag” måste givetvis vara
frivilligt för förbundets medlemsföreningar och
ambitionsnivå och innehåll måste kunna få va-
riera, beroende på råd, lägenhet och praktiska
möjligheter.

Förbundsstyrelsen föreslår
att  motionen bifalles

Motion 3/04

Angående ”Registerprogram för skatteläng-
der”
Näst efter kyrkböckerna är skattelängderna rik-
haltigt förekommande och det viktigaste käll-
materialet för släktforskaren. Från 1600-talet
avses då i första hand mantalslängderna och, i
det ursprungliga Sverige, tillbaks till 1540-talet
andra skattelängder som exempelvis tionde-,

kotals- och hjonelagslängder. Tack vare att
mantalslängderna upprättades i flera exemplar
finns dessutom nästan undantagslöst åtminstone
något exemplar av varje längd bevarad.

Skattelängderna upprättas årligen och avsåg si-
tuationen vid ett visst tillfälle, vanligen omkring
årsskiftet, vilket gör att det kan vara tidsödande
för den som vill följa en person på en gård framåt
eller bakåt i tiden. För en gårds-, by- eller socken-
forskare är längderna dock helt oumbärliga då
de är innehållsrika och som tidigare nämnts år-
ligen återkommande.

Många föreningar runt om i landet har som
projekt att återskapa förlorade kyrkböcker för
någon socken. I sådant sammanhang är mantals-
längderna stommen för arbetet då de alltid finns
bevarade i åtminstone något exemplar, antingen
på Riksarkivet eller landsarkivet.

StorStockholms Genealogiska Förening före-
slår att

• Förbundet tar fram ett sådant registerprogram
innan nästa års riksstämma.

• Förbundet tillhandahåller registerpro-
grammet till föreningarna eller enskilda fors-
kare till ett rimligt pris eller kanske till och
med helt kostnadsfritt.

StorStockholms Genealogiska Förening
Jan Appelquist, ordförande

Förbundsstyrelsens kommentar:
Detta förslag har länge legat på förbunds-
styrelsens bord, i form av ett initiativ från vår
projektledare, Carl Szabad. Tyvärr har det
”trängts undan” av en rad andra projekt, samt
inte minst av den modernisering av de adminis-
trativa och ekonomiska rutinerna på förbunds-
kansliet, som ägt rum under de två senaste åren.
Tanken är emellertid god, och har fått förnyad
aktualitet dels genom det presentationsprogram
för databaser som förbundet nu tar fram, dels
genom de experiment med digitalfotografering
av mantalslängder som bedrivits bl.a. i Halland.

Förbundsstyrelsen föreslår
att motionen bifalles
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Angeläget

är det att ANGELÄGET kommer till
rätt personer i alla föreningar.
Anmäl därför alltid uppgifter om för-
ändringar i styrelsen till förbundet.

Motion 4/04

Angående ökad tillgång till kyrkoböcker på
mikrokort
På senare år har det kommit ytterligare ny tek-
nik för att forska i kyrkoböcker, dels via Internet
och dels via CD-skivor. Denna teknik passar inte
alla. Det finns fortfarande de som föredrar mik-
rokort i stället för dessa media.
Skånes Genealogiska Förbund vill ge Sveriges

Släktforskarförbund i uppdrag att hos Riksarki-
vet försöka påverka att varje Landsarkiv får en
riksomgång av mikrofilmade kyrkoarkiv och att
dessa kompletteras med nyare material efter-
hand. Riksarkivet bör stå för mikrokortskostna-
den, medan kringkostnaderna bekostas av res-
pektive landsarkiv.

Skånes Genealogiska Förbund
Sven Horndahl, ordförande

Förbundsstyrelsens kommentar:
Motionärernas tanke om ett rikstäckande

mikrokortsbestånd på samtliga landsarkiv är
vällovlig, men tyvärr alldeles orealistisk. En enda
riksuppsättning lär idag, som en följd av att
SVAR av Riksarkivet tvingas till självfinansie-
ring av all sin verksamhet, betinga ett pris på
mellan 7 och 10 miljoner kronor. Tio sådana
uppsättningar till våra landsarkiv skulle således
kosta mellan 70 och 100 miljoner kronor, pengar
som arkivverket inte har, och inte har någon rim-
lig möjlighet att frambringa. Även om man
skulle tänka sig att SVAR medgav en unik 50%-
ig rabatt på en sådan jättebeställning, så är det
fortfarande mycket stora pengar det handlar om.
Till detta kommer rena utrymmesproblem, där

flertalet landsarkiv inte har möjlighet att tillskapa
det utrymme som skulle krävas för kortens till-
gängliggörande samt för de ytterligare forskar-
platser som oundvikligen skulle behövas.
Det är av yttersta vikt att förbundet i sitt age-

rande försöka upprätthålla bilden av sin verk-
samhet som seriös och verklighetsförankrad. Att
driva ett sådant krav som det föreslagna skulle
för förbundet innebära en förlust i trovärdighet
visavi arkivmyndigheterna.
När det gäller rikstäckning torde det alternativ

som "Kyrböcker på Nätet" (Genline) erbjuder

vara den enda möjlighet, som för landsarkiven
är ekonomiskt och praktiskt genomförbar. Här
handlar det om en utgift på kanske 10.000:- om
året för ett fleranvändarabonnemang. Däremot
borde det vara möjligt att uppmuntra lands-
arkiven till ett fortsatt inköp av "gränsnära" för-
samlingar eller delar av län på mikrokort, som
ett komplement till mikrokorten över det egna
beståndet av kyrkböcker. På samma sätt vore det
ytterst värdefullt om landsarkiven och/eller
SVAR kunde införskaffa relevant material på
mikrokort/mikrofilm från våra grannländer, Dan-
mark, Tyskland, Baltikum, Finland och Norge
för underlättande av forskningen i gränstrakte-
rna mellan våra respektive länder.
"Denna teknik (digitala kyrkböcker) passar inte

alla" är en slutsats som inte alla är beredda att
skriva under på. Ett teknikskifte innebär visser-
ligen alltid stora problem, inte minst på det pe-
dagogiska planet, men det skapar också nya
möjligheter, som man riskerar att förlora om man
envist biter sig fast vid en gammal, beprövad
teknik. Mikrokorten har, jämfört med den digi-
tala tekniken, en hel del fördelar. De är lätta att
hantera, inte minst när det gäller snabbheten vid
översiktliga sökningar. Forskandet är inte bero-
ende av fungerande datorer och ibland skakiga
Internetuppkopplingar. Men den digitala tekni-
ken erbjuder så mycket mer av tillgänglighet och
möjligheter till förbättrad läsbarhet (ljus, kon-
trast, extrem förstoring etc.) att det vore fel att i
detta läge satsa på en teknik som inte längre ut-
vecklas.

Förbundsstyrelsen föreslår
att  motionen avslås
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Förutom den sedvanliga verksamheten kring
föreningsservice, myndighetskontakter, publika-
tioner och projekt (se Angeläget 2/03, sid 14)
kommer verksamheten under 2005 att fokuse-
ras på följande områden:
"Släkthistoriskt Centrum" Förbundet och

Genealogiska Föreningen kommer under hös-
ten/vintern att flytta till gemensamma lokaler.
Det handlar om stora, ljusa, vackra och ytterst
användbara lokaler, med bl.a. egen hörsal (150
platser) och stor entré/utställningshall. Dessa
lokaler skapar möjligheter för ett nytt, utåtriktat
arbetssätt, en sorts "Family History Library" med
svenska förtecken. Kurser och konferenser blir
lätta att anordna, eftersom allting finns i huset.
Förbundet och GF kommer att skapa ett gemen-
samt referensbibliotek och tidskriftsläsesal, till-
gängligt för alla föreningsmedlemmar. Det kom-
mer också att bli möjligt att i dessa lokaler åstad-
komma den datasal med CD-material och
Internetresurser som länge varit på tal. Fören-
ingen DIS-Öst kommer att utgöra en viktig del i
dessa planer, inte minst när det gäller kursverk-
samhet. Flera andra föreningar kommer också
att ha sin bas i lokalerna. Men detta centrum
kommer inte bara vara tillgängligt för släktfors-
kare i huvudstadsregionen, utan för alla släkt-
forskarföreningar och deras medlemmar. Det
kommer t.ex. att bli möjligt att organisera
"föreningsresor" från hela landet till Stockholm,
där det nya Resurscentrumet kan utgöra basen
för studie- och forskningsbesök på Riksarkivet,
Krigsarkivet, Stadsarkivet, Arninge, Kungliga
Biblioteket m.fl. institutioner av riksintresse.
Försök med föreläsningsserier, temadagar och
särskilt anpassade aktiviteter för "Unga forskare"
kommer att göras.
Digitalisering: Förbundet planerar att under

året ta en mer aktiv del i digitaliseringsprocessen.

Förhoppningen är att kunna medverka till att det
snart blir möjligt för forskare att, till en rimlig
kostnad, erhålla "Kyrkböcker on demand", d.v.s.
hela församlingar eller delar därav i form av digi-
tala bilder på CD/DVD. Förbundet kommer vi-
dare att pröva olika former för digitalisering via
digitalfotografering och scanning, med särskild
fokusering på sådant material som är av stort
allmänt intresse för släktforskare, men som utan
förbundets medverkan knappast kommer att
digitaliseras inom överskådlig tid. Försök kom-
mer också att göras med persondatabaser län-
kade till digitala bilder från originalkällan.
Projekt: Projektet "EMIBAS" kommer att vara

ett prioriterat område under 2005. Den första
CD-versionen av denna emigrantdatabas utkom-
mer kring årsskiftet 2004/2005, och därefter vid-
tar fas II, där materialet skall kompletteras med
län, församlingar och tidsperioder som ännu sak-
nas. Det finns också planer på att samtidigt med
detta kompletteringsarbete försöka tillföra sepa-
rata databaser kring immigranter/återvändare
[IMMIBAS], arbetsvandring och övrig dokumen-
tation kring emigration, t.ex. ur obefint-
lighetsböcker, efterlysningar, material från Ut-
rikesdepartementet o.s.v.
 Om Riksstämman så beslutar (se Motion 3/

2004) kommer en programvara för registrering
av skattelängder att tas fram.
Samarbete: Förbundet kommer under året att

aktivt söka samarbetsmöjligheter med olika fö-
retag och institutioner av betydelse för släkt-
forskarrörelsen. Samarbetet med redan befintli-
ga samarbetspartners kommer att fortsätta och
fördjupas. Även olika former för "Internt sam-
arbete", där olika medlemsföreningars specifika
kompetens och erfarenheter tas till vara, skall
prövas.
Stockholm den 10/5 2003

Verksamhetsplan 2005

Avgifter 2005
Förbundsstyrelsen föreslår att:

Organisationsavgiften förblir oröfändrad, d.v.s. beräknad på 7:- per
medlem, respektive 100:- per medlemsförening för sammanslutning.

Ingen stämmoavgift för 2005 års riksstämma skall tas ut.
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Sveriges Släktforskarförbund har vuxit till en
stor organisation med många aktiviteter och hög
omsättning. Det ställer extra stora krav på en
aktivt arbetande och väl fungerande styrelse.
Valberedningen intervjuade den nuvarande sty-
relsen vid Uddevalla-mötet. Vi har även gått ige-
nom de nomineringar som kommit in. Vi har
därefter försökt skapa en optimal blandning av
ledamöter utifrån kompetens, släktforskar- och
föreningserfarenhet, samt lagom spridning i lan-
det, i åldrar och kön.

Vi föreslår därför:

Till ordförande
Ted Rosvall, Falköping (omval)

Till styrelseledamöter
Anette Carlsson, Karlstad (nyval)
Björn Fredriksson, Boden (omval)
Kent Lundvall, Uddevalla (omval)
Jan Nilsson, Staffanstorp (omval)
Anna-Karin Westerlund, Uppsala (nyval)

De ledamöter som föreslås till omval finns se-
dan tidigare presenterade på Förbunds-Rötter.

Anna-Karin Westerlund

Anna-Karin Westerlund (f 1949) är arkivarie och
har arbetat 25 år på Landsarkivet i Uppsala. Hon
har hållit föredrag i släktforskarföreningar och
visat landsarkivet för släktforskare på studiebe-
sök. Hon är även politiskt engagerad, och är le-
damot av kulturnämnd och kyrkoråd. Vi tror att
hon kommer komplettera den nuvarande styrel-
sen väl.

Revisorsfrågan är i skrivande stund inte löst,
men kommer att presenteras på Förbunds-Rötter
så snart som möjligt.

För valberedningen
Olof Cronberg (sammankallande)

Valberedningens förslag

Anette Carlsson (f 1962) är IT-konsult och har
ett mångårigt engagemang i Värmlands släkt-
forskarförening. Hon har arbetat med ett register-
projekt i Värmland, redigering av medlemstidning
och webbsidor. Hon är medlem i Rötter-rådet.

Ted  ber om ursäkt

Anna-Karins presentation, som
publicerades i Angeläget, var skri-

ven för ett helt annat sammanhang!
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En särskild utredare, chefsjuristen Sören Öman, har
haft regeringens uppdrag att göra en översyn av
personuppgiftslagen (PUL). Syftet med utredningen
har i första hand varit att undersöka om det trots gäl-
lande EU-direktiv om personuppgifter (Dataskydds-
direktivet) går att införa regler mot missbruk av
personuppgifter i stället för regler om all hantering
av sådana uppgifter. Resultatet av denna översyn har
i februari 2004 publicerats i betänkandet (SOU
2004:6) ”Översyn av personuppgiftslagen”.

http://www.sou.gov.se/pulutredningen/
Det är ingen lätt uppgift att ta sig igenom flera

hundra sidor utredningstext, men i det här fallet är
det befriande vettig läsning. Utredaren säger nämli-
gen i klartext vad som behöver sägas, att PUL, som
den ser ut idag, är fullkomligt omöjlig att leva med.
Man kan inte i dessa tider förbjuda själva hante-
ringen av personuppgifter. Då skulle man bli tvungen
att stänga Internet och frysa all myndighetsutövning.
Utredaren föreslår i stället att man skall rikta in sig
på avarterna, missbruket, och sätta upp tydliga reg-
ler för vad som får förekomma och inte förekomma.
Om regeringen går på utredarens linje, kommer det

i fortsättningen att bli tillåtet med personuppgifter i
ordbehandlingsprogram, publicering av löpande text
på Internet, korrespondens med e-post o.s.v. I stället
för förbud mot personuppgifter i dessa sammanhang
skall en enkel regel till skydd mot missbruket av
personuppgifter införas.

Definitionen av begreppet ”löpande text” kan emel-
lertid ha stor betydelse för oss släktforskare. Det är
nämligen så att personuppgifter i ”strukturerat ma-
terial”, t.ex. databaser, där syftet är just att under-
lätta sökandet i och sammanställandet av person-
uppgifter, fortfarande kommer att sortera under de
strängare hanteringsreglerna i PUL. Det här drabbar
givetvis genealogiska persondatabaser av olika slag,
och släktforskarrörelsen måste därför vara extra ob-
servant på vad som egentligen gäller om och när de
nya rutinerna börjar gälla. En viss självsanering bland
allt för frivola hemsidor, släktutredningar och per-
sonregister kan komma att bli nödvändig. Rättesnöret
bör alltid vara; Uppgifter om avlidna personer – JA!
Uppgifter om levande personer – NEJ!!! (om Du inte
har deras tillstånd). Uppgifter om personer om vilka
man inte vet om de lever eller inte – 100-årsregel!

Utredaren skräder inte orden när det gäller den nu-
varande lagen, som han menar upplevs så byråkra-
tisk och komplicerad att de viktiga och grundläg-
gande principer, som den är satt att värna, i stället
råkar i vanrykte och inte tillämpas, ens när det verk-
ligen vore påkallat. En sådan lag motverkar sitt syfte,
och då är det bättre att hitta en öppnare tillämpning,
som inte slår blint, utan i stället naglar fast missbru-
ket, avarterna.

Heder åt en sådan utredare! Måtte hans ord bli lag!

PUL – Light

Den hårt kritiserade Personuppgiftslagen
(PUL), som ingen begriper sig på och som
därför inte respekteras, har varit föremål för
en statlig utredning i syfte att skapa förståe-
liga regler, där det är missbruket och inte
själva hanteringen av personuppgifter som
regleras.

Göteborgskontoret
handhar viss överdiskförsäljning av CD-skivor och
böcker, medan all postorderförsäljning sköts via
Stockholmskontoret (tel. 08-6950890, fax 08-
6950824, info@genealogi.se

Forskarstugan har nu återgått till sina ordinarie
öppettider: Tisdag 12-21, onsdag-fredag 8-17, tors-
dag dessutom 17-21. Begränsat öppethållande un-
der sommaren. Ring gärna vår stugvärd, Kent An-
dersson på 031-423311 och boka plats.

Rättelser och tillägg till Svenska Antavlor
Serien "Svenska Antavlor" började ges ut 1990 och
avslutas nu med ett dubbelnummer (9-10) i decem-
ber 2004. Inför detta nummer inbjuder vi alla förfat-
tare till och läsare av de över 300 antavlorna att in-
komma med rättelser och tillägg. Skicka bidragen

till redaktören; Kent Andersson, Sveriges Släkt-
forskarförbund, Tredje Långgatan 39, 413 27 GÖ-
TEBORG (tel 031-423311) eller maila till
gbg@genealogi.se Det kraftigt försenade häfte 8,
som skulle kommit i höstas, beräknas nu distribu-
eras tillsammans med Släkthistoriskt Forum num-
mer 3 i juni.

Abonnemangen i bonuspaketet
hos Arkion, Digitala Forskarsalen och Genline måste
aktiveras senast den 30/6 för att inte torka inne. (med
Anmälan till kansliet senast 31/5).

På förekommen anledning vill vi påminna om att
lösenorden för de olika abonnemangen inte får spri-
das hur som helst. Om föreningen använder sitt abon-
nemang i föreningslokalen, så är det där och ingen
annanstans resursen skall utnyttjas. Lösenordet får
alltså inte vandra runt bland olika föreningsmedlem-
mar som någon sorts gemensam tillgång med risk
för dubbelutnyttjande.

Notiser
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Årets "Örnberg" heter Thord!
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt möte i Öst-
ersund i lördags att årets upplaga av Viktor Örn-
bergs hederspris skall tilldelas Thord Bylund,
Arkivlektor vid Landsarkivet i Härnösand och
tidigare chef för SVAR. Thord är en av de mest
kända och respekterade släktforskarna i landet,
en riktig ambassadör för släktforskning, som
med stort engagemang i flera decennier spridit
"budskapet" över hela vårt avlånga land. Han är
en flitig föreläsare, en trogen föreningsmänniska
med många tjänsteår inom både Genealogiska
Föreningen och Sveriges Släktforskarförbund,
samt en god skribent.

Hedersdiplom
Årets hedersdiplom för förtjänstfull släktforskar-
gärning kommer att tillfalla Anna-Stina Strandin
Freij, Södertälje Släktforskarförening, Sven An-
dersson, Kalmar Läns Genealogiska Förening,
Lars Blomberg, Föreningen DIS och Björn Jo-
hansson, Föreningen DIS. Förbundsstyrelsen
gratulerar och hälsar dessa fyra välkomna att ta
emot sina diplom vid stämmomiddagen i Öst-
ersund.

Nya föreningar
Tre nya föreningar har ansökt om och beviljats
medlemskap i förbundet. Det är Matarengi
Forskarförening i Övertorneå, Mariestadsbygd-
ens Släktforskareförening, Lidköpingsbygdens
Släktforskare.

Kurser/konferenser

i Östersund

Inbjudan med program till ordförandekon-
ferensen kommer att skickas till förenings-
adressen i mitten på juni.
Redaktörerna får sina inbjudningar till

adresserna i vårt register också i mitten på
juni.
Cirkelledarna får det i nästa nummer av

Släktcirkeln som går ut i mitten på juni.
Anmälningstiden för samtliga kurser och

konferenser går ut den 23 juli.

EMIBASavtal klart
Avtalet mellan Svenska Emigrantinstitutet och
Sveriges Släktforskarförbund kring utgivningen
av en första version av emigrantdatabasen
EMIBAS är nu färdigt och undertecknat. Vår
projektledare, Anna-Lena Hultman, arbetar nu
tillsammans med Emigrantinstitutets frivillige
medarbetare, Bosse Björklund, med att hitta alla
färdiga "bitar" av Emibas för denna första ver-
sion.

Rosenberg på CD
Förbundet har nu kommit överens med SVAR
om att marknadsföra deras version av Rosenbergs
Geografiska handlexikon på CD. Det är en be-
händig produkt där man, förutom originaltexten,
får "översättningar" till modern stavning samt in-
ordning i socken, härad, län o.s.v. Färdig till stäm-
man i Östersund.

Elgenstierna
För att påskynda utgivandet av supplement-
banden till Elgenstiernas ättartal försöker förbun-
det nu applicera automatiska lösningar kring re-
digering, layout och framtagning av namnregister.
Ingenjören bakom denna smarta lösning heter
Olof Cronberg, och om det hela fungerar torde
"Elgen" bli lovlig före årets slut.


