
ANGELÄGET 1/2009
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                                  Maj 2009

Kallelse till riksstämma 2009
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2009.

Dag Lördag den 22 augusti 2009
Tid Kl 13.00 – 16.00
Plats Stadsteatern, Falköping

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar/sammanslutningar.
2. Val av ordförande och vice ordförande samt anmälan av sekreterare vid riksstämman.
3. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Val av rösträknare samt övriga mötesfunktionärer.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst.
7. Behandling av förbundsstyrelsens årsredogörelse och revisorernas berättelse för föregående 

verksamhetsår samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen (inklusive stadgeändring).
9. Behandling av motioner.
10. Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
11. 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.
13. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
14. Val av två revisorer och två ersättare, på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande 

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

riksstämma avslutats.
16. Övriga ärenden. 

Sekretariatet är öppet kl 10.00 – 12.00

Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet i entrén för registrering och för att hämta ut stämmo-
handlingarna senast kl 12.00, vilket är en timma före riksstämmans öppnande.
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Årets riksstämma hålls i Stadsteatern, Falköping,
som också är skådeplats för årets Släktforskardagar.

Ombud vid stämman

Enskilda föreningar har rätt till följande antal om-
bud:

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

För sammanslutning gäller: 
Upp till 9 medlemsföreningar Ett ombud
10 eller fler medlemsföreningar Två ombud

Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud
till riksstämman, skall senast den 12 juli 2009 anmäla
dessa med e-post till info@genealogi.se 

via något av angivna alternativ. Om särskilda skäl fö-
religger får ombud anmälas till sekretariatet senast
1 timma före riksstämman.

Debattregler

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

Stämmoavgift och resebidrag

Enligt tidigare riksstämmobeslut skall medlemsorga-
nisationerna inte erlägga någon stämmoavgift. Det
är däremot viktigt att anmälan sker i tid! 

Resekostnader överstigande 800 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma gäller även ordförande i för-
ening med mindre än 300 medlemmar, om denne
deltar i ordförandekonferensen och ej är samma per-
son som föreningens ombud. 

Ansökan om resebidrag skickas efter stämman,
inom en månad, av medlemsorganisationen till för-
bundets 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 medlemsorganisa-
tioner har närvarorätt vid stämman. Yttrande- och
rösträtt innehas endast av dem som är ombud för
medlemsorganisationer. Andra släktforskarföre-
ningar är välkomna att sända observatörer till riks-
stämman.

Stämmohandlingar

De ärenden som beräknas bli behandlade på riks-
stämman återfinns i förslaget till dagordning på för-
sta sidan.

Välkommen till Falköping!
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■ Trots många insatser för att förbättra ekonomin
både 2007 och 2008 och som oförtrutet pågår under
2009 är förbundets inkomster föremål för ett dag-
ligt arbete för att skaffa inkomster. Förbundets eko-
nomi har starkt förbättrats, men trots detta är
förbundets framtida ekonomiska problem långt
ifrån lösta. Det är framför allt intäktssidan som
måste förbättras, både vad beträffar medlemsför-
eningarnas  bidrag och försäljningsverksamheten.

Medlemsföreningarnas insats behöver nödvändigt-
vis inte innebära ett större ekonomiskt bidrag. För-
bundsstyrelsen föreslår inte någon höjning av
organisationsavgiften för 2010. 

Det viktigaste bidraget från medlemsföreningarna
är att sluta upp bakom sitt förbund och bidra till
sammanhållning i rörelsen. Sveriges Släktforskarför-
bund blir aldrig bättre än vad dess medlemsför-
eningar vill att förbundet ska utvecklas till.

Andra viktiga bidrag är, att aktivt arbeta med mark-
nadsföring av släktforskning och nyttan av att vara
med i en förening. Det är också att se till att för-
bundets tjänster och produkter blir väl kända bland
föreningsmedlemmarna.

Intresset för släktforskning ökar stadigt, medan in-
tresset för att vara med i en släktforskarförening ser
ut att avta. Rörelsen växer inte alls lika mycket som
tidigare - många föreningar har inte haft någon till-
växt att tala om under 2008. Flera föreningar visar
t.o.m. minskande medlemsantal, samtidigt som na-
turligtvis en del andra föreningar växer. Vad är deras
framgångskoncept?

Förutsättningarna för att lyckas i att marknadsföra
släktforskning och föreningarnas verksamhet kan
knappast vara bättre än det är just nu. Tittarsuccén
”Vem tror du att du är” följs upp med att Sveriges
Television visar flera avsnitt (med start 19 maj) av
den engelska förlagan ”Who do you think you are”.
Och just nu pågår inspelningar i Sverige av fem nya
avsnitt som ska visas i höst.

Hur står vi tillsammans rustade för att fånga alla nya
släktforskningsintresserade? Vad gör förbundet?
Vad görs det i alla medlemsföreningar? Finns det
någon plan för att locka intresserade in i förenings-
verksamheten? Nybörjarkurser? Utbildade kursle-
dare? Här måste vi tillsammans hjälpas åt för att nå
ut – om detta ska vi samtala och arbeta med på Ord-
förandekonferensen i Falköping.

Under 2008 har förbundet investerat i ett nytt pre-
numerationsprogram och i en ny webbaserad bok-
handel. Prenumerationsprogrammet har ersatt en

gammal Accessdatabas som mer eller mindre var ha-
vererad. Det var till slut nödvändigt med experthjälp
för att få ut något ur databasen. Nu finns det ett mo-
dernt och effektivt registerprogram som håller ord-
ning på alla prenumerationer. Den nya bokhandeln
lanserades under hösten 2008. Mer om den finns att
läsa på annan plats här i Angeläget. 

I april 2008 genomfördes den första regionala träf-
fen i Växjö. Som värdar stod Kronobergs Genealo-
giska Förening. Det var föreningar i Småland samt
Östgöta Genealogiska förening som deltog i träffen.
Det blev en lyckad dag med ett varierat program och
flera olika föredragshållare samt naturligtvis för-
bundsinformation.

I augusti var det dags för de välplanerade och skick-
ligt genomförda Släktforskardagarna i Malmö. Kon-
ferenserna lockade många deltagare och som extra
krydda på slutet höll Dick Harisson ett inspirerande
fördrag för många av deltagarna.

Under hösten återupptogs diskussionen med Sveri-
ges Hembygdsförbund. Det har blivit två bra möten
där våra gemensamma frågor diskuterades. 

I december utkom förbundets senaste cd-produkt
Begravda i Sverige som med stor arbetsinsats från
projektledaren Carl Szabad kom ut bara någon
vecka före jul. Det var de välvilligt inskickade bidra-
gen från Sveriges kyrkogårdsförvaltningar som möj-
liggjorde cd-skivan. Tyvärr har inte alla förvaltningar
dataregistrerat sina gravböcker ännu och en del
valde att stå utanför projektet denna gång. Trots
detta innehåller skiva ca 5,2 miljoner poster.

Under hösten 2008 och under 2009 har förbundets
olika avtal förhandlats om. Det har också gjorts flera
upphandlingar för att pressa priser. Under hösten
2008 stängdes lokalkontoret i Göteborg där vår
medarbetare Kent Andersson gjort ett mycket upp-
skattat arbete.

Mycket har gjorts under 2008 och under 2009 – allt
det som görs syns inte alltid. Några av de ambitioner
vi har haft, har av olika skäl, främst ekonomiska, inte
kunnat genomföras i den takt som det fanns för-
hoppningar om. Ambitionerna har också stött på
patrull av tekniska orsaker för Rötter som tyvärr
kommer att innebära stora kostnader att rätta till.

Nu blickar förbundet framåt. En ny organisation med
ny kompetens ska föra förbundet in i framtiden. Läs
mera om detta i verksamhetsplanen för 2009.

Barbro Stålheim
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Året i korthet

● 164 medlemsorganisationer 2008 mot 163 år 2007

● Totalt 71.860 rapporterade föreningsmedlemmar
mot 70.300 (2007) - ökning 2,2 %  

● Intäkterna minskade med 7,6 % till 8.930 (9.663) 
tkr medan kostnaderna minskade med 16 % till  
8.107 (9649) tkr.

● Resultatet förbättrades kraftigt till +876 (+20) tkr  

Medlemsföreningarna 

Under 2008 beviljades en förening medlemskap i för-
bundet. Det var SIE-Slektforskare i Elmhult som
under hösten hälsades välkommen till Sveriges
Släktforskarförbund.

Händelser som påverkat ekonomin

Kontoret flyttades i februari från Sundbyberg till
Solna varvid lokalkostnaderna minskade kraftigt. En-
gångskostnader tillkom i form av flyttkostnader och
vissa omställningskostnader, t ex nätverk. Kontoret i
Göteborg lades ned i slutet av året. Kostnadsminsk-
ningen slår igenom fullt ut 2009. 

Nya programvaror för bokhandeln och prenumera-
tioner har effektiviserat administrationen.

Redaktören för Släkthistoriskt Forum, som slutade
31/12 2007, har inte ersatts.

Räntenivån under 2008 har varit relativt hög.

Så styrs Förbundet

Riksstämman
Det ytterst beslutande organet inom förbundet är
den ordinarie riksstämman som av hävd alltid hålls
under augusti månad. 

Stämman utser styrelse och styrelseordförande för
förbundet. Med två års mellanrum utser den även
revisorer och revisorsuppleanter. 

Andra frågor som förekommer är beslut om in-
komna motioner. Senaste stämman i Malmö besök-
tes av 151 (150) ombud representerande 93 (89)
föreningar.  

Valberedningen 
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, att till kom-

mande riksstämma föreslå antalet ledamöter i för-
bundsstyrelsen samt komma med förslag på styrel-
seledamöter och revisorer. Valberedningen består av
fem personer. 

Styrelsens möten 
Förbundets styrelse består av 11 personer valda av
riksstämman. I samband med riksstämman hålls ett
konstituerande styrelsemöte där styrelsens arbets-
ordning fastställs. Vid detta möte utses även firmat-
ecknare för förbundet. 

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten.   

Styrelsens arbetssätt
Arbetsordningen föreskriver vilka punkter som skall
vara fasta och vilka som kan variera. Normalt inne-
håller varje styrelsemöte genomgång av kvartals-
bokslut (månadsbokslut delges styrelsen varje
månad), den ekonomiska prognosen för kommande
perioder inkl. helår, genomgång av projekt, mark-
nadsföringsinsatser i t ex bokhandeln, prenumera-
tioner, avtal, utbildningsfrågor, personalfrågor m.m.  

Efter mötena informerar styrelsen medlemsför-
eningarna om beslut genom den s.k. Ordförandelis-
tan. 

Styrelsen sammanträffar minst en gång per år med
förbundets revisorer.  

Under styrelsen arbetar även:

● Forumgruppen med Anbytarvärd och moderator 
för Förbundsforum

● Redaktionsrådet – rådgivning åt redaktören för 
Släkthistoriskt Forum

● Internationella rådet   

Arbetsfördelning mellan styrelse och kansli 
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning, tillsyn,
organisation, strategier, intern kontroll, budget och
policydokument. Vidare beslutar styrelsen om större
investeringar. Kansliet ansvarar för att förbundets
förvaltning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar.  

Ersättningar 
Styrelsens arvoden 2008 uppgick till 200 tkr (föregå-
ende år 197). Av dessa tillföll 103 tkr (101) styrelsens
ordförande. 

Till styrelseledamöterna har utbetalts ersättning för
förlorad arbetsförtjänst samt för havda kostnader.

Årsredogörelse 2008
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Sammanlagd ersättning till styrelsen framgår av not
4. Förbundet har inga utfästelser om pension, tan-
tiem eller avgångsvederlag för styrelsen.

Beslutsprocess gällande ersättningar 
Styrelsens arvode beslutas varje år på riksstämman.
Förslag till styrelsens arvode utarbetas av valbered-
ningen.  

Styrelsen  

Under verksamhetsåret från 1 januari 2008 fram till
riksstämman 30 augusti 2008 har styrelsen bestått av  

Vald Valbar
Ordf. Ted Rosvall, Falköping omval 2006 2008  

Övriga ledamöter
Ingrid Månsson Lagergren, 
Timrå omval 2007 2009
Jan Nilsson, Staffanstorp omval 2006 2008
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2006 2008
Anna-Lena Andersson,
Vargön nyval 2006 2008
Michael Lundholm, 
Vällingby nyval 2006 2008
Barbro Stålheim, 
Stigtomta nyval 2007 2009
Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand nyval 2007 2009
Ulf Mannberg, Skellefteå nyval 2006 2008
Siv Bergman, Anderstorp nyval 2007 2009
Lars Sundell, Stockholm nyval 2007 2009

Från och riksstämman 30 augusti 2008 till 31 de-
cember 2008 har styrelsen bestått av  

Vald Valbar 
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta nyval 2008 2010

Övriga ledamöter
Ingrid Månsson Lagergren, 
Timrå omval 2007 2009
Anna-Lena Andersson, Vargön nyval  2008 2010
Björn Jönsson, Hedekas nyval  2008 2010
Gunilla Didriksson, Lindesberg nyval  2008 2010
Birgitta Larhm, Avesta nyval  2008 2010
Anna-Karin Westerlund,
Uppsala omval 2008 2010
Karl-Ingvar Ångström,
Härnösand nyval  2007 2009
Siv Bergman, Anderstorp nyval  2007 2009
Lars Sundell, Stockholm nyval  2007 2009
Ewert Arwidsson, 
Göteborg                            fyllnadsval  2008 2009

Under den förra delen av verksamhetsåret har
Barbro Stålheim och under den senare delen Karl-

Ingvar Ångström varit 1:a vice ordförande. Ingrid
Månsson Lagergren har varit 2:a vice ordförande
under hela året. Lars Sundell har varit förbundskassör
under hela verksamhetsåret.

Revisorer 

Revisorer fram till stämman i augusti var Ove Olsson,
BDO Feinstein Revision AB och Sture Bjelkåker, Lin-
köping. Ersättare har varit Carl-Göran Backgård,
Åkersberga.  

Från stämman i Malmö:  Sture Bjelkåker, Linköping,
nyval som sammankallande på ett år, nyval två år
Olle Landin, Bromma samt nyval 2 år revisorsupple-
ant Torbjörn Nääs, Mora.

Valberedning

Till Riksstämman 2008 har följande fem personer in-
gått i valberedningen: 

● Elisabeth Leek, Eksjö (sammankallande) 
● Lisbeth Dahlin, Borås 
● Kent Lundvall, Uddevalla
● Sven Johansson, Halmstad 
● Gunnar Bergstedt, Stockholm

Alla i valberedningen omvaldes stämman 2008 på 1 år. 

Personal  

Förbundet har under 2008 haft följande anställda: 

● Sara Sundin – kanslist, deltid 
● Carl Szabad – projektledare 
● Anna-Lena Hultman – projektledare, deltid  
● Kent Andersson - kanslist i Göteborg  
● Inger Canberger – kanslist 
● Crister Lindström – redaktör för Rötter, Personal- 

och verksamhetsansvarig  

Totalt  5, 75 helårsarbetare (7)  

Förbundets utbud  

Släkthistoriskt Forum har under 2008 komit ut med
fem nummer. Redaktör har varit Crister Lindström.
Nummer 5 2008 skickades ut till 7.183 prenumeranter 

Släktforskarnas årsbok 2008, Förbundets nittonde
årsbok utkom under sommaren, med en upplaga om
3.137 (3.669) distribuerade exemplar. Redaktör:
Håkan Skogsjö.   

Nättidningen RÖTTER med Crister Lindström som hu-
vudredaktör är fortfarande den mest besökta
webbplatsen i sitt slag i Sverige. Hemsidan har haft
1.496.968 besök under 2008 av 221.914 unika besö-
kare, i medeltal drygt 4.100 besök per dag.
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Den mest besökta databasen har 2008 liksom flera år
tidigare varit Porträttfynd. Vid årsskiftet omfattade
databasen ca 88 000 bilder. 

Projektverksamhet

Gravstensinventeringen
Under 2008 inlämnades många registrerade grav-
stensinventeringar in vars koordinator har varit Kent
Andersson. Trenden med digitala foton fortsätter
och är nu i majoritet. Våra fantastiska kulturarbe-
tare, verksamma från norr till söder, är värda en stor
eloge för sitt osjälviska arbete. 

Registreringsprogram för skattelängder 
Programmeringsarbetet startade under 2005. De för
ändamålet avsatta medlen har förbrukats men pro-
jektet har ännu inte avslutats. Trots påminnelser,
vilka varit intensiva under hösten 2008, har den an-
litade konsulten inte kunnat prestera ett acceptabelt
material. Vi måste, tyvärr, konstatera att det i denna
regi aldrig kommer att framställas något registre-
ringsprogram för skattelängder.  

Supplementet till Elgenstierna 
De båda supplementbanden har färdigställts och gick
i tryck sommaren 2008. Ca 575 band har sålts. Mark-
nadsföring har skett bl.a. till Riddarhuset (annons). 

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Tredje etappen av ”Namn åt de döda” påbörjades
under 2007 och fortsätter fram till 2010. Koordina-
tor för projektet har liksom för tidigare projekt varit
Anna-Lena Hultman. 

Begravda i Sverige
CDn Begravda i Sverige utkom strax före jul och blev
omedelbart en försäljningsframgång. Projektledare
var Carl Szabad. Begravda i Sverige är ett samarbets-
projekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och
Sveriges Släktforskarförbund. Resultatet blev att 563
församlingar eller samfälligheter av totalt 829 skick-
ade in sitt material. Sammanlagt 5.360.000 begravda
på 2.300 kyrkogårdar finns med på CDn. 

Sveriges Släktforskarförbund vill rikta ett varmt tack
till Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Svenska Kyr-
kans Församlingsförbund som möjliggjort projektet.

Regional träff och konferenser  

Regional träff 
I april 2008 genomfördes den första regionala träf-
fen på S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö. Det var före-
ningar i Småland samt Östgöta Genealogiska
Förening som deltog i träffen.

Ordförandekonferens
Under släktforskardagarna i Malmö genomfördes
fredagen den 29 augusti en ordförandekonferens.

Platsen var Europaporten Kongresscenter och bland
de ämnen som behandlades kan nämnas: 

● Förbundets ekonomi 2007/2008 och kommande år.
● Genomgång av en enkät som ca 90 föreningar be

svarat 
● Grupparbeten av ett antal frågor i enkäten 
● Inspirationsföredrag av Dick Harisson   

Redaktörs- och cirkeledarkonferenser genomfördes
samma dag som ordförandekonferensen, och sam-
lade sammanlagt ca 70 deltagare. Ledare för cirkel-
ledarkonferensen var Anna-Lena Hultman och för
redaktörskonferensen Ted Rosvall.

Kontakt- och informationsverksamhet

Ted Rosvall: 
Öckeröarna, Jubileum
Reftele, Släktforskningens dag, årsmöte
Mellerud, Emigrantkonferens
Köpenhamn, NordGenmöte

Ingrid Månsson Lagergren:
Sollefteå Släktforskare
Gränsträff med flera norrlandsföreningar

Karl-Ingvar Ångström:
Midälva Genealogiska Förening
Göteborgsregionens Släktforskare
Dis-Väst

Jan Nilsson:
Skånes Genealogiska förbunds Ordförandekonferens
Regionala träffen i Växjö

Anna-Karin Westerlund:
Regionala träffen i Växjö
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
m.fl. föreningar

Barbro Stålheim:
Regionala träffen i Växjö
Göteborgsregionens Släktforskare
DIS-Väst

Förbundet har under året haft kontakt med följande
myndigheter, institutioner, evenemang och företag: 

Riksarkivets och Landsarkivens Samarbetsråd, Lant-
mäteriet, Kartdagarna, Sveriges Hembygdsförbund,
Svenska Emigrantinstitutet, MKC, SVAR, Sveriges
Radio, Sveriges Television i samband med inspel-
ningarna av Vem tror du att du är, Genline, Ancestry,
Arkiv Digital och Emibas.
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Allmänt om verksamheten

■ Sveriges Släktforskarförbund, bildat 1986, är sam-
manhållande organ för den svenska släktforskarrö-
relsen. Förbundet verkar för att sprida kännedom om
släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och
vetenskap.

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom or-
ganisationsavgiften (9 kr per föreningsmedlem), för-
säljning i nätbokhandeln Rötter, abonnemangsin-
täkter från tidningen Släkthistoriskt Forum, Årsbo-
ken och genom bidrag från Rötters Vänner.

Intäkter och resultat

Resultatet förbättrades kraftigt, jämfört med före-
gående år tack vare sänkta kostnader och bra för-
säljning i bokhandeln. Nya produkter, som framtagits
i egen regi, var supplementen till Elgenstiernas
Svenska Adelns Ättartavlor sam CD-skivan Begravda
i Sverige.

Personalkostnaderna minskade med 381 tkr jämfört
med föregående år på grund av personalminsk-
ningar. Antalet helårsanställda vid årets utgång var
4,7 (föregående år 5,7).

Förbundskansliet flyttade i februari från Sundbyberg
till nya lokaler i Huvudsta, Solna. Lokalkostnaderna
minskade härigenom med 578 tkr.

Nya program för bokhandeln och de olika abonne-
mangen har inköpts och tagits i drift under senare

delen av året, med syftet att förbättra tillgänglighe-
ten och minska administrationen.

Finansiell ställning

Förbundets likvida medel ökade med 340 tkr tack
vare bättre kassaflöde. Kassaflödet ökade med re-
sultatet före avskrivningar +1 015 tkr och amortering
av deponerade medel med +140. Kassaflödet min-
skade med inköp av inventarier -61 samt med ökning
av lager, övriga omsättningstillgångar samt min-
skade kortfristiga skulder, sammanlagt -754 tkr.

Förbundets ekonomiska ställning är bättre än året
innan. Eget kapital, inklusive reserver, uppgår till
2 645 tkr (1 769) motsvarande 70 % (57 %) av ba-
lansomslutningen.

Förslag till vinstdisposition

Förbundets resultat har under åren uppvisat stora
svängningar bl.a. beroende på om nya egna pro-
dukter blivit klara för försäljning eller inte. För att
utjämna förbundets resultat över åren förelås därför
bildandet av en resultatutjämningsfond. 

Av årets resultat förslås sålunda att 788 000 kr avsätts
till resultatutjämningsfonden och att 88 040 balan-
seras i ny räkning.

Förbundets resultat och ställning per 2008-12-31 re-
dovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar
med efterföljande noter.

Förvaltningsberättelse
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Flytten till nya 
lokaler på 
Anderstorps-
vägen 16 i Solna
innebar minskade
lokalkostnader.
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Genealogisk Ungdoms Fond
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Revisionsberättelse Förbundet

Revisionsberättelse GU-fonden
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■ Trots att ekonomin kraftigt har förbättrats de se-
naste två åren, är ekonomin det övergripande i verk-
samheten. Dels att spara på de resurser vi har och dels
att söka inkomstkällor. Förbundet har bantat sin verk-
samhet och fördelat om resurserna till näst intill ett
minimum. Ytterligare besparingar inte är möjliga om
vi ska kunna upprätthålla en fungerande verksamhet. 

Ny organisation En ny modern personalorganisation
sjösätts som ska utveckla förbundets verksamheter
utan att öka total bemanning eller kostnader. Under
innevarande och kommande verksamhetsår har vi
stora förhoppningar på våra nyanställda medarbetare
och deras bidrag till verksamhetens utveckling.

Styrelsen omorganiserar också, en av ledamöterna
kommer att ansvara för förbundets marknadsföring.
Styrelsen kommer inte att ha någon 2:a vice ordfö-
rande efter stämman 2009.

Rötter Vi fortsätter arbetet vi inleder 2009 med att
utveckla och ansvara för att Rötter behåller positio-
nen som ledande portal för släktforskare. En IT- och
webbutvecklare anställs vid halvårsskiftet 2009 med
ansvar för att vi når de mål vi har satt upp. Se också
förbundsstyrelsens svar på motionerna 6, 7, 8 och 9.

Bokhandeln för alla släktforskare Lanseringen av
den nya webbokhandeln hösten 2008 blev en succé.
Samtidigt har det inneburit mycket arbete att tillföra
bokhandeln nya produkter för att attrahera köpare.
Det arbetet ska fortsätta lika intensivt under 2010. 

Vi hoppas nå ut till föreningarna med budskapet om
att sälja sina produkter på kommission i förbundets
bokhandel. Rötter har ca 4.000 besökare varje dag,
vår uppmaning till föreningarna är att använda den
plattformen för sin marknadsföring. 

Ca 50 % av kunderna betalar med kort vilket är kost-
nadseffektivt, vi har som mål att öka den andelen yt-
terligare.

Marknadsföring av släktforskning Vi ska utar-
beta material för att rekrytera nya medlemmar till
släktforskarrörelsen. Det är en viktig framtidsfråga
där varje medlemsförening bör bidra med sina möj-
ligheter att aktivt föra ut släktforskning till intresse-
rade nybörjare. Möjligheten att rekrytera nya
medlemmar har aldrig varit bättre än nu! 

Duktiga föredragshållare i släktforskning, som kan
hålla introduktionsföredrag för olika sammanslut-
ningar behövs, särskilt i storstadsområden.

Utbildning av kursledare inom släktforskning
Förbundet har som ambition att genomföra minst tre

veckoslutskurser i utbildning av kursledare. Kursle-
dare i släktforskning börjar bli en bristvara särskilt nu
när efterfrågan stiger i samband med de TV-program
som visas. Arbetet med att fram kursmaterial pågår.

Sveriges dödbok 5 Fram till årsskiftet 2009/2010
pågår det intensiva arbetet med projektet Namn åt
de döda. Arbetet med Sveriges dödbok 5 förutsätter
stora insatser från föreningar och enskilda kring ex-
cerperingen av döda under perioden 1901-1946. Den
nya CDn planeras komma ut senast till Släktforskar-
dagarna 2010 i Örebro.

Andra projekt Förbundsstyrelsen har intentionen
att utveckla nya CD- eller databasprojekt för web-
ben. Förbundet ska också ta fram ytterligare hand-
böcker, den första handboken om emigrantforskning
lanseras i samband med släktforskardagarna.

Publikationer Vi planerar fem nummer av Släkthis-
toriskt Forum samt en Årsbok även 2010. Vi har satt
upp nya mål för båda publikationerna vilket kan ses
i förslaget till budget för 2010.

Gravstensinventeringen Gravstensinventeringen
består av ett mycket stort material i pappersform.
Scanning av det gamla materialet har påbörjats och
planeringen av en ny databas pågår.

Swedish Roots Våra nya redaktörer av Swedish
Roots, Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman, kommer
att påbörja sitt arbete med sajten under hösten 2009.

Internationella rådet Rådet har inte kommit i
gång med sitt arbete. Efter stämman ska frågan ak-
tualiseras och engagerade deltagare sökas. Förbun-
det planerar att söka bidrag för en projekt-
anställning då detta är både en integrationsfråga
och en framtidsfråga för släktforskarrörelsen.  

Folkbokföringen Frågan om det långsiktiga beva-
randet samt tillgängliggörandet av den elektroniska
folkbokföringen kommer att bevakas kommande år.
Tyvärr är framgången i den här frågan obefintlig.
Ansvariga inom riket förstår inte släktforskarrörel-
sens farhågor för den framtida forskningen.

Samarbetsrådet Släktforskarförbundet deltar ak-
tivt i Samarbetsrådet för Riksarkivet och landsarki-
ven. Samarbetsrådet är ett samarbetsforum för
användarna av arkivtjänster. Vi tycker att arbetet
leder framåt och har för avsikt att fortsätta det ak-
tiva arbetet i rådet.

Hembygdsförbundet Samarbetet med Hembygds-
förbundet ska fortsätta. Vi samarbetade bl.a. i re-
missfrågan om sockenindelningen.

Förslag till verksamhetsplan för 2010
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Budget 2010 - Sammanfattning
Bokslut Prognos Budget

RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010

Rörelsens intäkter
Prenumerationsintäkter ShF 1 384 1 425 1 532
Rötters Vänner 656 500 500
Årsboken 612 645 752
Annonsintäkter 234 240 240
Bokhandel 4 823 3 800 4 000
Organisationsavgifter 641 864 888
Bidrag 199 17 -
Hyresintäkter 339 311 424
Övriga intäkter 42 - -
Nettoomsättning 8 930 7 802 8 336

Rörelsens kostnader
Handelsvaror Not 1 -1 950 -2 060 -2 210
Övriga externa kostnader Not 2 -3 391 -2 947 -2 903
Personalkostnader -2 628 -2 190 -2 336
Avskrivningar -139 -40 -40

-8 108 -7 237 -7 489

Finansnetto 54 16 20

Resultat 876 581 867

Nyckeltal
Medeltal anställda 5,6 4,1 4,5
Antal föreningsmedlemmar, 1000-tal 70,3 72,0 74,0
Prenumeranter ShF 6 589 6 800 7 300
Prenumeranter årsboken 3 100 3 000 3 500
Rötters Vänner 6 560 5 000 5 000
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Noter och kommentarer Bokslut Prognos Budget
2008 2009 2010

Not 1 Handelsvaror
Kostnader Släkthistoriskt Forum 298 360 300
Kostnader årsbok 312 360 370
Kostnader bokhandel 1 296 1 300 1 500
Direkta kostnader projekt 24 0 0
Föreningsbidrag 20 40 40

1 950 2 060 2 210

Not 2 Övriga externa kostnader
Lokalhyra 932 740 760
Drift, städning, underhåll lokal 194 128 136
Förbrukningsmaterial, trycksaker 193 160 124
Leasade inventarier, förbrukningsinventarie 64 62 64
Programvaror 106 60 60
Frakter och transporter 188 20 24
Resor 122 160 160
Marknadsföring och andra försäljningskost 132 150 160
Telefon, fax, internet 66 100 100
Porto 535 550 520
Försäkringar, kundförluster 145 52 55
Släktforskardagar och årsmöte 251 200 200
Licenser, support, IT 187 380 380
Redovisningstjänster 132 45 0
Bankkostnader 77 80 100
Diverse, övrigt 67 60 60

3 391 2 947 2 903
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Årets motioner
MOTION  1 

Motion angående stadgeändring

❑ ❑ ❑ Nuvarande valberedning anser att tiden från
att nomineringarna skall vara inne (15 april) till dess
att nomineringarna skall vara klara (15 maj) är för
kort. Det har några gånger under tidigare år visat sig
att valberedningen inte lyckats ha ett förslag klart
till 15 maj. Det är svårt att flytta fram tiden till efter
15 maj eftersom föreningarna måste få tid på sig att
diskutera valberedningens förslag, men att tidigare-
lägga nomineringstiden två veckor borde gå bra. 

Vi förslår en stadgeändring

§17 andra stycket ändras till

Till valberedningen ställda förslag skall ha 
kommit valberedningens ordförande eller 
förbundskansliet tillhanda senast den 31 mars.

Nuvarande lydelse är:

Till valberedningen ställda förslag skall ha 
kommit valberedningens ordförande eller 
förbundskansliet tillhanda senast den 15 april.

Hallands Släktforskarförening
Sven Johansson, ordf.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsens förslag till Riksstämman är 
att motionen bifalles

MOTION  2 

Motion om att Släktforskarförbundet 
medverkar till ett bättre lagskydd för 
uttjänta gravstenar

❑ ❑ ❑ I samband med att vi inom Njudungs Släktfor-
skarförening inventerat gravstenar på drygt 30 kyr-
kogårdar har vi fått en ganska god bild av hur de
olika kyrkogårdsförvaltningarna hanterar de gamla
gravstenarna. I vissa fall fungerar det någorlunda,
man placerar stenarna i ett hörn av kyrkogården och
ser till att de placeras så att de är läsbara. Men i
många andra fall är hanteringen bedrövlig. Det lig-
ger gravstenar utspridda eller i högar och ibland till
hälften övervuxna.

Det förekommer också att stenar krossas till maka-
dam. Enligt obekräftade uppgifter förekommer det

också att man kastar ned gravstenar i gravarna när
man återfyller efter begravningar. Helt enkelt för att
bli av med stenarna. Det absolut sämsta exemplet är
Höreda församling (ca 10 km från Eksjö) som år 2007
grävde ned 65-70 gravstenar utanför kyrkogården
med hjälp av en grävmaskin. Så kan vi inte ha det!

Vi hänvisar också i denna motion till förre förbunds-
ordföranden Ted Rosvalls artikel i Släkthistoriskt
Forum nr3:2008, ”En plats att återvända till”.

Vi är övertygande om att Sveriges Släktforskarför-
bund med dess styrelse med kraft kan åstadkomma
ett förbättrat lagskydd genom att kontakta rätt
myndigheter eller genom att uppvakta regering,
riksdagsledamöter, partiledningar el.dyl.

Internationellt sett är Sveriges sätt att hantera våra
hädangångnas minne i detta negativa avseende
unikt. I t ex. USA gräver man inte om i första taget,
utan där kan man oftast hitta våra tidigt utvandrade
pionjärers gravstenar intakta.

I en tid av fortsatt avfolkning av landsbygden är tu-
rism ett viktigt inslag. Därför är kyrkogårdarna
något av det första man besöker när man släktfors-
kar och kulturturistar. Våra miljontals svenskättlingar
i Nordamerika blir ”saliga” när de som turister hittar
förfädernas gravstenar i den forna hembygden.

Låt oss med all kraft skydda minnet av våra före-
gångare och låt inte, som nu, ett krasst ekonomiskt
tänkande få härska!

Njudungs Släktforskarförening
Tore Sandh, ordf.

Till motionen har lämnats en kopia på en artikel i
Smålandstidningen och Vetlandaposten från den 19
november 2007 ”Släktforskare vill bevara gravstenar”.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Enligt begravningslagen (BL) har gravrättsin-
nehavaren rätt att sätta upp en gravanordning på
sin grav. När gravrättstiden går ut kan gravrättsin-
nehavaren själv ta bort gravanordningen. Om grav-
anordningen inte är bortförd efter sex månader
tillfaller den upplåtaren (kyrkogårdsförvaltningen).
Om gravanordningen är av kulturhistoriskt värde
eller av annat skäl bör bevaras för framtiden skall
upplåtaren, om möjligt, lämna kvar den på gravplat-
sen. Om gravanordningen ändå måste föras bort
från gravplatsen skall den ställas upp inom begrav-
ningsplatsen eller på någon annan lämplig och där-
till avsedd plats.
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Kyrkogårdar och andra begravningsplatser är enligt
kulturminneslagen (KML) en fast fornlämning och
skyddet finns preciserat i ett särskilt kapitel om Kyrk-
liga kulturminnen (kap 4). I detta kapitel sägs ”I vår-
den av en begravningsplats skall dess betydelse som
en del av vår kulturmiljö beaktas. Begravningsplat-
sen skall vårdas och underhållas så att deras kultur-
historiska värde inte minskas eller förvanskas.”

För att huvudmännen (församlingar, samfälligheter
och pastorat f.n. c:a 800 st) ska kunna fullgöra sitt
ansvar rekommenderar Svenska kyrkans Försam-
lingsförbund (Ff) att begravningsplatserna invente-
ras. Områden som är skyddsvärda ska dokumenteras.

Om gravrättsinnehavare saknas och äganderätten
till gravanordningen är oklar rekommenderar Ff att
man söker gravrättsinnehavaren genom skylt på
gravplatsen, annonsering på anslagstavlan vid be-
gravningsplatsen eller annonsering i ortspressen vid
mer än ett tillfälle. Därefter sammanställs en rapport
som förutom vidtagna åtgärder även ska innehålla
foto på gravanordningen och dess text och foto på
gravplatsen. Därefter behandlas rapporten vid sam-
manträde med det organ som fullgör uppgifterna
enligt begravningslagen. Frågan om ägorätten till
gravanordningen är därmed löst.

Foto på gravanordningen ska skickas till Sveriges
släktforskarförbund, enligt Svenska kyrkans Försam-
lingsförbund. (anm. sådana foton har förbundet ald-
rig mottagit).

Dessa rutiner har inte trängt fram till samtliga hu-
vudmän. Det är därför ett starkt önskemål att
släktforskarföreningar tar kontakt med och diskute-
rar hur frågan hanteras lokalt. Underlag för en
sådan diskussion finns i ”Kompendium för begrav-
ningsverksamheten 2006” ur vilket uppgifterna ovan
är hämtade. Det är också önskvärt att släktforskar-
föreningar och hembygdsföreningar kan vara
behjälpliga med inventeringar av begravningsplat-
serna.

Denna inledning med fakta har vänligen meddelats
av Jan Henrik Marinder, Västerbergslagens Släktfors-
kare.

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen har för avsikt att återuppta
arbetet med den folder som planerades för några år
sedan, men som då av olika skäl inte fullföljdes. Det
var meningen att denna folder skulle skickas till alla
kyrkogårdsförvaltningar.

Att samtidigt göra den sedan länge pågående 
Gravstensinventeringen känd hos kyrkogårdsför-
valtningarna så att ett samarbete kan inledas på
lokal nivå, t ex när man planerar att ta bort grav-
stenar på kyrkogården.

Att initiera att medlemsföreningarna, gärna till
sammans med hembygdsföreningar, anordnar 
kyrkogårdsvandringar i samarbete med kyrko-
gårdsförvaltningarna. Flera föreningar inom för-
bundet genomför redan sådana vandringar och 
vid dessa tillfällen kan det vara lämpligt att ta 
upp hur uttjänta gravstenar hanteras.

Att söka samarbete med Sveriges Hembygdsför-
bund.

Förbundsstyrelsen anser 

att motionen därmed är besvarad

MOTION  3 

Motion angående reseersättning 
för riksstämmoombud

❑ ❑ ❑ Under många år har reseersättning utgått till
ombuden vid den årliga Riksstämman. Alla som haft
en resekostnad överstigande ett fastställt belopp har
haft möjlighet att skicka in en reseräkning.

Inför innevarande år höjdes beloppet radikalt från
300 till 800 kr, med motivering att det kostade ca
200.000 kr, att det var en tidsödande hantering och
förbundets ekonomiska ställning var sådan att ut-
giften inte kunde försvaras.

Idag kan vi se, med resultatet från föregående års
utfall, att självkostnaden långt ifrån uppgick till
200.000 kr och att förbundets ekonomiska ställning
har förbättrats. Vi kan inte se att det skulle vara en
stor administrativ börda att hantera dessa reseräk-
ningar. Eftersom detta, enligt vår mening, är en de-
mokratifråga, vill vi se en återgång till tidigare
gällande nivå.

Vi föreslår därför:
att Riksstämman beslutar om en återgång till 
300 kr som en gräns för när reseersättning utgår

att detta beslut gäller från 2009 års stämma

StorStockholms Genealogiska Förening
Tord Påhlman, ordf.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Gränsen för resebidraget höjdes från 300 kr till
800 kr vid 2008 års stämma med verkan från 2009.
Anledningen var att minska förbundets kostnader
för Riksstämman och stärka förbundets ekonomi.
Den totala kostnaden för 2008 års stämma uppgick
till 250.000 kr varav bidraget till föreningarna svarar
för ca 100.000 kr. En höjning av bidragsgränsen till
800 kr minskar förbundets kostnader med ca 50.000
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kr, vilket är mycket pengar för ett förbund med
redan begränsade resurser.

Bidragsgränsen 300 kr har gällt sedan 2000, dessfö-
rinnan var den 500 kr från 1986. Med de kostnads-
ökningar för resor som allmänt har stigit i samhället
har förbundets del av resekostnaderna stigit kraftigt.
Mot den bakgrunden var det rimligt att justera upp
bidragsgränsen till 800 kr.

Tack vare stora ansträngningar har förbundsstyrel-
sen och förbundets anställda lyckats få ekonomin i
balans, bland annat genom att vara sparsamma med
alla utgifter. Därför är det inte rimligt att nu åter öka
resekostnaderna. Några 100-lappar för varje för-
ening blir stora pengar i förbundet. Några 100-lap-
par kan inte vara en demokratifråga, det är mer en
budgetfråga.

Förbundsstyrelsen yrkar 

att motionen avslås

MOTION  4 

Motion om nuvarande folkbokföring

❑ ❑ ❑ Under en längre tid har det framkommit ex-
empel på att dagens folkbokföring har många bris-
ter och släktforskarrörelsen gör den bedömningen
att det i framtiden kan bli svårt att forska vad gäller
tiden efter 1990. Vi kan nämna,

att det inte går att söka en person, som ändrat 
efternamn, på det förra namnet

att det inte kan bli en folkräkning, grundad på 
egna personliga blanketter (senast 1970) på 
grund av integritetsskäl, skyddade adresser, s.k. 
papperslösa m.m.

att kontrollen genom mantalsskrivning upphört 
och någon längd på samtliga folkbokförda ej 
upprättats (föreslagen folklängd har ej kommit 
till stånd).

att nuvarande gallringsbestämmelser synas vara 
väl starka (t ex födelsehemort)

att skattedirektör Jan–Olof Bäckmans TT-artikel 
2006-12-06 om minst 100 000 fel i dagens folk-
bokföring (fel adress) inte synes ha medfört, oss 
veterligt, någon åtgärd (den torde ha stått i riks-
pressen). Tidningsnotisen bifogades motionen.

att fel i folkbokföringen i förlängningen innebär
fel i bidragssystemet (men det berör inte 
släktforskarna)

att av Bäckman föreslagen samkörning av regi-
ster ännu ej kommit till stånd (kan bero på EU-
regler).

att riksdagsbeslutet 2009-04-01 med avslag på 
motionerna 2008/09: Sk260 av Gunvor Ericson, 
Mats Pertoft och Mikaela Valtersson, och Sk U22
av Sven Bergström och Kenneth Johansson inne-
bär att släktforskarrörelsens önskemål helt 
åtsidosättas.

Ytterligare en rad faktorer kunde tas med, men
denna uppräkning får räcka.

Vi vill också nämna att lägenhetsnummerregistre-
ringen, som kommer 2009 och skall vara klar under
2010, kan upptäcka en del av de 100 000 felen.

Vi skall veta att det är Riksdagen som bestämmer och
dess beslut måste följas. Men vårt arbete måste fort-
sätta, vi bör inte ge upp.

Vi yrkar

att styrelsen på lämpligt sätt arbetar vidare med
problemen med folkbokföringen, förslagsvis 
genom att, på det sätt som befinnes lämpligt, 
tar kontakt med riksdagens ledamöter.

Kronobergs Genealogiska Förening
Bengt Carlsson, ordf.

Sotenäs Personhistoriska Förening
Nils Marelius, sekr.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Motionären Nils Marelius har också lämnat en
egen motion (nr 5) i samma ärende. Förbundsstyrel-
sen föreslår att motionerna 4 och 5 behandlas sam-
tidigt. 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas oro för hur
det ska gå att släktforska efter år 1990. Förbunds-
stämman gjorde ett uttalande om detta förhållande
ifjol och har spridit det till berörda myndigheter.
Som ett resultat av uttalandet lämnades två motio-
ner till riksdagen. De behandlades under 2009 med
negativt resultat. 

Styrelsen arbetar oförtrutet med frågan. Senast tog
vi upp frågan i ett enkätsvar till Riksarkivet i början
av maj om verksamheten framöver hos MKC i Frän-
sta. Vi skrev så här: 

I den nya folkbokföringen lär det vara så, att en del
attester och annat grundmaterial gallras bort. Dis-
kussionerna (och riksdagsmotionerna) omkring folk-
bokföringen visar att sådant material bör skannas
och arkiveras digitalt. SSf föreslår att Riksarkivet
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granskar vad som gallras bort samt bedömer vad
som borde skannas.

Folk- och bostadsräkningen genomförs nästa gång
med hjälp av ett lägenhetsregister som håller på att
upprättas av Lantmäteriet i Gävle. Arbetet med
detta har presenterats i Släkthistoriskt Forum. Under
förarbetet med lägenhetsregistret gjordes det prov
i bl a Högalids församling i Stockholm. Man konsta-
terade då att det fanns många fel i folkbokföringen
och att dessa kunde elimineras med hjälp av lägen-
hetsregistret.

Sammanfattningsvis arbetar förbundsstyrelsen med
denna fråga fortlöpande. Även om vi ser positivt till
motionerna ser vi svårigheter i att försöka få ett po-
sitivt svar på nya motioner i samma ärende i riksda-
gen.

Förbundsstyrelsens förslag till Riksstämman:

att Motionerna 4 och 5 i och med det sagda 
skall anses besvarade

MOTION  5 

Motion om 190 000 fel i folkbokföringen

❑ ❑ ❑ Den 6 december 2006 gick ett meddelande från
Skatteverket ut i pressen, att det finns dels minst
100.000 skrivna i riket vilka inte bor kvar, dels att upp
emot 90.000 är folkbokförda på fel ställe. Rubriken
blev sedan att folkbokföringen har 100.000 fel.

Meddelandet till TT är ingivet av skattedirektör Jan-
Olof Bäckman. Att det kommer från just Skattever-
ket visar allvaret i saken. Oss veterligt har inget
hörts/gjorts ärendet, vilket är ännu allvarligare. Den
yrkade samkörningen har, enligt vad vi erfarit, inte
ägt rum, vilket möjligen kan bero på EU-regler.

Detta ärende finns i vår motion om nuvarande folk-
bokföring i 5:e attsatsen, men vi menar att saken är
så viktig att den bör behandlas som ett särskilt
ärende. Det verkar också som om släktforskarna inte
lagt märke till artikeln när den publicerades. Flera
tillfrågade minns den inte.

Vi menar att här måste något ske, och yrkar

att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka
hur det ligger till och om dagens folkbokföring 
även idag innehåller (minst) 190 000 fel och hur 
dessa kan påverka kommande forskning.

Sotenäs Personhistoriska förening
Enligt uppdrag,
Nils Marelius, sekr.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 4
och 5 behandlas samtidigt. Se därför styrelsens svar
på motionen 4.

MOTIONER OM AVGIFTEN TILL ANBYTARFORUM

MOTION  6

Motion om avgiften till Anbytarforum 

❑ ❑ ❑ Diskussionsforumet Anbytarforum i Nättid-
ningen Rötter (www.genalogi.se) har avgiftsbelagts.
För att delta krävs en inbetalning på 100 kr till Sve-
riges Släktforskarförbund.

Denna avgift har påtagligt försvårat för t ex ungdo-
mar, pensionärer och andra med begränsade in-
komster att delta i utbytet på Anbytarforum.
Detsamma gäller de många utlänningar, t ex ameri-
kaner, norrmän, danskar och finländare, som tidi-
gare flitigt deltog i diskussionerna, vilket har
minskat de internationella kontakterna till förfång
för medlemsföreningarnas medlemmar.

Styrelsen har tidigare motiverat avgiften med att
ökande intäkter behövs på grund av förbundets då-
liga ekonomi (se svaren till motion 2/2007 och mo-
tionerna 3-7/2008). För några år sedan, 2006, gav
den frivilliga avgiften till Rötters vänner 480.000 kro-
nor, vilket kan jämföras med den prognos som för-
bundsstyrelsen gjorde för 2008 och som visade en
beräknad intäkt på 500.000 kronor.

Trots den obligatoriska avgiften räknar förbundssty-
relsen numera alltså med en i princip oförändrad in-
täkt, samtidigt som obligatoriet ökar arbetsinsatsen
för att administrera avgifter och användarkonton.

Vi är övertygade om att släktforskarrörelsen lång-
siktigt förlorar mycket – också ekonomiskt – på ett
avgiftsbelagt Anbytarforum. Därför föreslår vi att
förbundsstämman beslutar

att den obligatoriska avgiften för att delta i 
Anbytarforum tas bort.

Vi avser att dra tillbaka motionen om den utvärde-
ring av avgiften till Anbytarforum, som beslutades
av Riksstämman 2008, ger till resultat av avgiften av-
skaffas.

Svenska Genealogiska Samfundet
Elisabeth Thorsell, ordf.
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MOTION  7

Motion om avgiften till Anbytarforum 

❑ ❑ ❑ År 2006 beslöt styrelsen för släktforskarförbun-
det att avgiftsbelägga Anbytarforum. Denna avgift
var enligt uppgift nödvändig för att finansiera nät-
tidningen Rötter och ett antal databaser. Den egent-
liga orsaken torde ha varit den kvalitativt bristfälliga
hanteringen av Rötters vänner, som från att ha ge-
nererat bra intäkter, förvandlades genom diverse
missgrepp till en tynande källa.

Vi vill också påminna om att avgiften, förutom att ge
tillträde till Anbytarforum, också skulle ge tillträde
till en ny avdelning med databaser och register, vars
framtagning och tekniska plattform krävde viss av-
giftsfinansiering.

Beslut finns också på att utvärdering skall ske efter
ett år, vilket vi har passerat sedan införandet.

Vi kan idag se att nättidningen Rötter ser likadan ut
som den gjort de senaste åren och någon ny avdel-
ning med databaser och register har inte tagits fram.
Den avgift som belagts Anbytarforum har inte an-
vänts till det som var en del av beslutet utan använts
till helt annan verksamhet, i strid med beslutet.

Under de senaste åren har inget gjorts för att åter-
ställa det förtroende som en gång fanns för Rötters
vänner, tvärtom har namnet besudlats med diverse
krystade uttalanden om en obligatorisk frivillig avgift.

Vi önskar att förbundet ska återgå till den ursprung-
liga tanken med Rötters vänner. Vi vill återskapa en
möjlighet att solidariskt delta i upp- byggnaden av
nya funktioner genom ett gåvoförfarande som inte
är kopplat till fakturering utan som bygger på en po-
sitiv ”marknadsföring” från förbundshåll. Vi är säkra
på att det med enkla medel, kopplat till positivitet
och riktig släktforskarkänsla, kan tillskapas lika stort
värde för förbundet som med den obligatoriska av-
giften och detta utan krav på den typ av administra-
tion som finns med dagens lösning.

Eftersom vi inte vet vad den utvärdering, som ännu
inte startat (30/3), kommer att utmynna i, så föreslår
vi att förbundsstämman beslutar

att avgiften på Anbytarforum tas bort och att 
förbundet återgår till ett frivilligt givande, som 
stöds med enkla marknadsföringsåtgärder, 
kopplat till Rötters vänner.

Genealogiska Föreningen
Mats Ahlgren, v. ordf.

Föreningen för Smedssläktforskning
Ulf Berggren, ordf.

StorStockholms Genealogiska Förening
Tord Påhlman, ordf.

MOTION  8

Motion om avgiften till Anbytarforum 

❑ ❑ ❑ Eftersom ännu ingen utvärdering redovisats
från arbetsgruppen rörande avgiften till Anbytarfo-
rum, förnyar vi härmed vår motion från år 2008 an-
gående borttagandet av denna avgift.

Som vi då påpekade, är Anbytarforum en mycket
värdefull inkörsport till släktforskningen. Många får
sin första kontakt med släktforskningen genom Röt-
ters hemsidor och särskilt Anbytarforum. Det är en
första inledning till egen släktforskning och ett bra
sätt att få kontakt med aktuella släktforskarför-
eningar.

Eftersom hittills inga andra fakta presenterats, står
vi fast vid vår uppfattning att en fortsatt avgiftsbe-
läggning gör att Anbytarforum får färre aktiva del-
tagare och släktforskarföreningarna och förbundet
i förlängningen färre medlemmar.

Vi upprepar härmed vårt förslag att den obligato-
riska avgiften för att delta i diskussioner i Anbytar-
forum tas bort snarast möjligt.

Falubygdens Släktforskarförening
Sven Haglöf, ordf. 

MOTION  9

Motion om avgiften till Anbytarforum 

❑ ❑ ❑ I december 1998 startades Anbytarforum av
Håkan Skogsjö (redaktör för nättidningen Rötter)
och det blev genast en succé. Snart hittade också
forskare från andra länder Anbytarforum och utby-
tet av anor ledde till många nya kontakter.

Anbytarforums användare diskuterade även andra
saker än släktforskning och ibland gick det riktigt
hett till. Detta föranledde förbundsstyrelsen att be-
sluta att Anbytarforum och det nybildade Förbunds-
forum för förbundsfrågor skulle avgiftsbeläggas och
att användaren skulle öppna ett användarkonto
samt betala en avgift om 100 kr per år.

Anbytarforum är nu enbart avsedd för släktforskning
och Förbundsforum för förbundsfrågor, vilket inne-
bär att släktforskarna nu vet var de ska ställa sina frå-
gor och framföra sina funderingar, vilket är bra.

Vi tycker dock inte att det är bra att förbundet på
detta sätt utestänger forskare från Sverige och andra
länder genom denna avgift. Att släktforska ska inte
alltid behöva kosta pengar för släktforskaren.
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En enig styrelse i Blekinge Släktforskarförening fö-
reslår därför

att Anbytarforum och Förbundsforum skall vara 
öppna för alla utan kostnader, men att använ-
daren skall registrera sig med namn och 
e-postadress. De uteblivna intäkterna skall helt 
eller delvis tas in via en höjning av organisa-
tionsavgiften.

Blekinge Släktforskarförening
Ylva Silverbern, sekr. 

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna 6, 7,
8 och 9 behandlas samtidigt då de alla avser samma
ärende, nämligen att avskaffa avgiftsbeläggningen
av Anbytarforum.

Orsaken till att avgiftsbeläggning av Anbytarforum
infördes var att kostnaderna för drift och underhåll
av Rötter skulle täckas av avgiften, vilket inkluderar
programvaror, servrar, databaser, serviceavgifter, per-
sonalkostnader för underhåll etc.

Tyvärr har styrelsen inte hittills (maj) hunnit verk-
ställa hela verksamhetsplanen för 2009 angående
Rötterutvecklingen, vilket några av motionärerna
kritiserar oss för.  Mer än halva året återstår och vi
har naturligtvis som ambition att uppfylla det vi har
lovat. 

Under våren har hela den tekniska delen av Rötter
inkl. databaser varit föremål för en genomlysning för
att få klarhet i vilket skick den nuvarande plattfor-
men är i.

Det har tyvärr visat sig att databaserna och en av
servrarna är i miserabelt skick p.g.a. av eftersatt un-
derhåll och förbundsstyrelsen avsätter under året
ännu mera pengar för att ersätta dessa tekniska
delar. Det arbetet fördröjer tyvärr andra delar av Röt-
ters utveckling.

I dagarna (maj) anställs en IT- och webbansvarig till
kansliet.

Vi har lyssnat och tagit till oss av den kritik som har
framförts mot avgiftsbeläggningen. 

Förbundsstyrelsen har därför redan beslutat om att
avskaffa avgiftsbeläggningen (100 kr) av Anbytarfo-
rum, det gjordes i april månad. Samtidigt beslutade
styrelsen att användarkonto fortfarande ska vara
obligatoriskt. Förbundsforum blev avgiftsfritt redan
i maj 2008.

Utvärderingsgruppen, vars sammanfattning finns på
annan plats i Angeläget, har rekommenderat att av-

giften ska tas bort. Gruppen och motionärerna
trycker särskilt på de utländska deltagarnas svårig-
heter att delta i diskussionerna på Anbytarforum
p.g.a. avgiftsbeläggningen. Gruppen och motionä-
rerna har också en stark tro att de frivilliga gåvorna
till Rötters vänner inte ska minska nämnvärt. För-
bundsstyrelsen hoppas naturligtvis att denna för-
hoppning ska slå in.

Styrelsen har dock konstaterat att både medlems-
föreningar och enskilda medlemmar har haft delade
uppfattningar om avgiftsbeläggningen. Flera fö-re-
ningar har framfört oro över höjd organisationsav-
gift om avgiftsbeläggningen tas bort. Blekinge
Släktforskarförening, föreslår i sin motion att de ute-
blivna intäkterna ska helt eller delvis tas in via höj-
ning av organisationsavgiften.

På något sätt måste dock Rötter finansieras eller stöt-
tas om det frivilliga bidraget till Rötters vänner dras-
tiskt minskar trots den marknadsföring som sker, t ex

● Betalsajt för tillgång till nya databaser
● Viss höjning av organisationsavgiften 2011
● Medlemsföreningarnas support av marknadsfö-

ringen av Rötters vänner för att motverka höjd 
avgift

Under våren 2009 har den enskilt största kampanjen
i förbundets historia för Rötters Vänner (och Årsbo-
ken och Släkthistoriskt Forum) gjorts. Tyvärr, när
detta skrivs, hittills med mycket klent utfall.

Förbundsstyrelsen förslag till Riksstämman:

att motionerna 6, 7, 8 och 9 med det sagda ska 
anses vara besvarade.
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Vi har under våren jobbat med att få fram ett för-
slag till en ny styrelse. 

Valberedningens målsättning är att vi skall föreslå en
så kompetent och effektiv styrelse som möjligt med
lagom spridning i landet, i ålder och kön.

Vi förslår därför:

Till styrelseledamöter
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand (omval)
Lars Sundell, Stockholm (omval)
Birger Bergenholtz, Kristianstad (nyval)
Anna Lövgren, Jokkmokk (nyval)
Sonja Sahlen, Gideå (nyval)

Till revisor
Sture Bjelkåker, Linköping sammankallande (omval)

Till revisorsuppleant
Björn Carlson, Stockholm (nyval)

De styrelseledamöter som föreslås till omval finns
sedan tidigare presenterade under Förbunds-Nytt på
Rötter. Valberedningens kandidater finns presente-
rade nedan.

För valberedningen

Elisabeth Leek (sammankallande)

Valberedningens förslag

De nominerade till styrelsen
Birger Bergenholtz, Kristianstad

❏ Det var den 3 maj 1944
som jag såg dagens ljus på
Växjö BB. Mina föräldrar
Karin (Bergenholtz) och
Torsten Petersson fick en ef-
terlängtad son och storasys-
ter Anna-Carin fick en
lillebror. Mina föräldrar gav
mig namnet Nils-Birger.

Ute i den stora världen på-
gick andra världskriget. På
hemmafronten låg min pappa som så många andra
fäder ute i buskarna och spanade efter fiender be-
redda att försvara kung och fosterland.

Efter realexamen kom jag att utbilda mig till mät-
ningstekniker och senare i livet arbeta som VD inom
den kommunala fastighetssidan. 1962 gifte jag mig
med Birgit och vi fick tre söner Björn, Bosse och
Bruno. Mitt stora intresse för släktforskning började
1997. Min farfars farfars farfar, Abraham Hülphers
(1734-1789) var ju också släktforskare så det måste
sitta i generna.

Anna Lövgren, Jokkmokk

❏ Jag är född i Vänersborg och mina rötter finns till
större delen i Dalsland, Skaraborg och Västergöt-
land. Flyttade för 35 år sedan till Jokkmokk p.g.a.
”ödet”. Bor nu, sedan tio år, mitt i skogen tre mil
utanför tätorten. Är gift, vi har en vuxen son som
flyttat ut, två hundar och två fåglar.

Jag har bl.a. jobbat 15 år
inom vården, de sista åren
som läkarsekreterare. Arbe-
tade några år på dåvarande
Skogsvårdsstyrelsen med
bl.a. karthantering. De se-
naste åren har i huvudsak
bestått av kontorsarbete.

Började släktforska med
mikrokort men tog en paus
då väntan på nya kort tog
väldigt lääänge (när man helst ville ha korten samma
dagJ). Startade om igen när material började finnas
sökbart på Internet genom olika abonnemang.

Är medlem i flera föreningar och har bl.a. varit sekr.
och ordf. för DIS-Nord som bildades 2004, var då
även redaktör för föreningens medlemstidning. 

Om jag blir invald till förbundsstyrelsen kommer jag
bl.a. att verka för att släktforskar-Sverige blir run-
dare genom att nyttja den teknik som finns att tillgå
samt satsningen på unga forskare genom att införa
släktforskning i skolan betydligt mer än idag.

Har många tankar/idéer inför framtiden, bl.a. på
några konferenser/workshops som jag tror kan öka
intresset för släktforskning inom några speciella om-
råden.

Sonja Sahlèn, Örnsköldsvik

❏ Släktforskning började jag tidigt med genom att
gå på kurs på Landsarkivet i Uppsala samtidigt som
jag läste Nordiska språk och Litteraturhistoria vid
universitetet. 
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Min inriktning var hela
tiden att utbilda mig till bib-
liotekarie och när jag vika-
rierade på Härnösands
bibliotek under somma-
ren1962 passade jag på att
släktforska på landsarkivet
där under lunchuppehållet,
som ofta blev flera timmar
långt! Det var på den gyl-
lene tiden då man fick in en
hel vagn med originalvoly-
mer att bläddra i – utan vita vantar!

Via biblioteken i Västerås, Enköping och Umeå kom
jag så 1979 till Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik där
jag hade förmånen att få en tjänst, som hade ansvar
för just släktforskning och lokalsamling. Detta bib-
liotek fick Förbundets pris Årets bibliotek 2003.

Det var resultatet av ett långvarigt och medvetet ar-
bete med att omvända personalen till en positiv in-
ställning inför släktforskning. Många kurser med
utbildning gjorde att missionerandet bar frukt. Sla-
gord som ”media som media” och ”släktforskarna är
våra bästa biblioteksvänner” användes varje dag och
det fattades aldrig anslag i budgeten.

Förutom mitt stora biblioteksintresse har jag minst
en fot i Hembygdsrörelsen. I många år har jag varit
ordförande i Gideå Hembygdsförening, där var
tredje Gideåbo är med. Föreningen ägnar sig inte
bara åt att samla på gamla hus utan forskar aktivt i
byarnas historia. Vintrarna ägnas åt studiecirkelar-
bete och dokumentation och på sommaren presen-
teras materialet i utställningar, på hembygdsfester
och i byahistoriker. 

Genom arbetet i Hembygdsföreningen kommer jag
ofta i kontakt med släktforskare från hela Sverige
och även Amerikaättlingar som vill ha hjälp med att
hitta sina förfäders hus eller bara grundstenarna och
det är bland det roligaste som finns att klara av det
detektivarbetet.

Det skulle behövas mer samarbete mellan Hem-
bygdsrörelsen och släktforskarföreningarna för att
spåra släktens lokalhistoria. Ett nät av hjälpredor och
vägledare borde upprättas.

Samarbete med skolan är lite försummat tycker jag.
Intresset från deras sida är stort och det gäller att
fånga upp det med lämpligt material.

Jag är medlem i Midälva genealogiska förening (född
i Timrå), Föreningen DIS och naturligtvis Hembygds-
och släktforskare Nolaskogs. Jag var med och startade
den sistnämnda föreningen och var dess ordförande
i fem år. Är för övrigt mycket intresserad av träd-
gårdsarbete, det handlar ju också om – rötter!

Valberedningen 
förslag angående 
ersättningsfrågor
❏ Valberedningen föreslår förändrad ersättning,
med justering för prisbasbelopp.

Förbundsstämman föreslås besluta

att traktamente normalt utgår vid förrätt-
ning åt Släktforskarförbundet enligt statens
reglemente

att förbundsordföranden erhåller ett årsar-
vode motsvarande 2,5 prisbasbelopp, för-
bundskassören erhåller 60 procent av
ordförandens arvode, marknadsföringsansva-
rig erhåller 20 procent av ordförandens ar-
vode och att 1:e  vice ordföranden erhåller 10
procent av ordförandens arvode (något
mindre mot föreg. år).

att övriga ledamöter som måste ta tjänstle-
digt med helt löneavdrag eller ta ut semester
för att delta i sammanträde med förbunds-
styrelsen, kan erhålla sammanträdesarvode
med 2,6 procent av ett prisbasbelopp per dag.
Detta kan även gälla för annat uppdrag åt
Släktforskarförbundet.

Ett prisbasbelopp är f n 42 800 kr.

För valberedningen
Elisabeth Leek, 
Sunhultsbrunn

Du är väl 
prenumerant på

Släkthistoriskt Forum?

Om inte ring 
08-440 75 50 

Fem nummer kostar
bara 210 kr
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■ Med 8 månader till deadline ser projektet Namn åt
de döda ganska lovande ut. Om alla som ”adopte-
rat” församlingar genomför sitt åtagande kommer
resultatet att bli mycket gott. Det skulle innebära att
ca 75 % landets församlingar kommer med på nästa
version av Sveriges dödbok. 

Län Under arbete eller klara Namngivna

AB 80,4% 49,8%
AC 93,1% 65,5%
BD 62,8% 44,2%
C 93,5% 55,6%
D 33,3% 11,4%
E 53,4% 32,9%
F 77,4% 21,3%
G 41,2% 26,1%
H 100,0% 25,5%
I 43,4% 14,1%
K 40,7% 13,6%
L 61,8% 28,7%
M 67,0% 32,3%
N 33,6% 9,2%
O 71,9% 36,3%
P 88,6% 16,5%
R 94,0% 51,6%
S 96,9% 47,6%
T 85,1% 17,2%
U 91,8% 37,8%
W 52,7% 24,5%
X 50,0% 25,6%
Y 72,0% 24,0%
Z 61,4% 31,3%

Sverige 72,1% 33,4%

Tabellen visar procent av församlingarna. Många för-
samlingar består av flera tidsperioder. För mer detal-
jerad statistik se www.genealogi.se/dodb/index.htm

I november 2008 slöts ett avtal med SVAR som gav
medarbetare i Namn åt de döda-projektet möjlighet
till gratis tillgång till SVAR:s SCB-material online. Som
motprestation skulle man indexera ett par årgångar
av samma material. Efter endast fem månader har
nu i stort sett alla SCB:s födelse, vigsel och dödböcker
samt församlingsboksutdraget 1930 indexerats – en-
dast några få årgångar i Stockholms stad återstår. 

Den genomförda indexeringen är till stor hjälp, inte
bara i projektet utan för alla användare av SVAR. Nu
kan man gå direkt till den församling man söker och
slipper slösa bort värdefull forskningstid på att leta. 
Nu går samarbetet vidare och den som får gratis-
abonnemang indexerar SCB-längder för åren 1860-
1897. 

Hur ligger det till i ditt område? Gå till Rötter och
välj Namn åt de döda i vänstermenyn. Du hittar fram
till ”ditt” län via länken Sök församling. 

Nu är det särskilt angeläget genast ta itu med de
stora församlingarna i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Att hitta personer som dött storstäderna är
ju mycket svårare än att spåra dödsfall i landsorten. 
Kanske kan din förening starta ett lokalt Namn åt de
döda-projekt eller varför inte undersöka om det
finns några arbetslösa personer som kan sitta hemma
eller i föreningslokalen och registrera? Kontakta ar-
betsförmedlingen.

Tänk på att en stor del av arbetet kan genomföras
hemma vid den egna datorn. 

Om du har frågor kontakta Anna-Lena Hultman på
dodbok@genealogi.se

Lägesrapport ”Namn åt de döda”

Indexeringen blir en
bonus för alla släktfor-
skare som använder
SVARs tjänster



■ Rötters nya webbokhandel sjösattes den 31 okto-
ber 2008 och första halvårets försäljning har varit sti-
gande. Bokhandelns syfte är att den skall vara en
fackbokhandel för släktforskare, med målsättningen
att man där ska kunna finna all förlagslitteratur, alla
förbunds- och föreningsproducerade produkter samt
andra tillbehör relaterade till släktforskning. Bok-
handeln har idag en produktkatalog på webben in-
nehållande böcker, CD/DVD, prenumerationer,
abonnemang och tillbehör. Den har utökats rejält
under 2009 och den kommer att fortsätta att byggas
ut.

Släkthistoriskt Forum

Tidningen Släkthistoriskt Forum är en facktidskrift på
riksnivå, som borde vara ett måste för både nybör-
jare och vana släktforskare. Släkthistoriskt Forum och
Släktforskarnas årsbok kan man abonnera direkt på
i bokhandeln. Flygblad finns framtagna för prenu-
merations-kampanjer ute i föreningarna i samband
med föreningsträffar eller dylikt. 50 kr provision läm-
nas till alla föreningar på varje nytt abonnemang
man lyckas sälja. 

Marknadsföring

Vi vill uppmana föreningar att annonsera i med-
lemstidningarna om Rötters bokhandel och dess pro-
dukter. Förbundet arbetar med att ta fram
marknadsföringsmaterial till föreningstidningarna
eller lokala aktiviteter. Produktblad (flygblad) i pdf-
format finns och fler kommer att tas fram, som kan
hämtas på Rötter. En ny tryckt produktkatalog be-
räknas vara framtagen till Släktforskardagarna i Fal-
köping. Ett stöd till förbundets bokhandelsverk-

samhet är ett stöd till den lokala släktforskarverk-
samheten. Ju högre omsättning vi når, desto mer kan
vi pressa priserna, vilket gynnar både föreningsmed-
lemmar och förbundets verksamhet.

Riksintresse för lokala produkter

Föreningsproducerade lokala produkter kan ha ett
riksintresse. Vi vill gärna öka detta sortiment i bok-
handeln. Hör därför gärna av er till oss, om era lo-
kala produkter. Ange ert brutto- och ert medlemspris
samt beräkna ett försäljningspris till förbundet, där
hantering, fraktkostnader och vinst har vägts in.

Bokhandeln har olika prisnivåer

1. Icke föreningsmedlemmar betalar fullt pris. 
2. Föreningsmedlemmar, som registrerat sig i bok-
handeln, erhåller 10 procent rabatt på de flesta pro-
dukterna. 
3. Föreningar, som köper till egen adress, erhåller 20
procent rabatt på de flesta produkterna. 

Vad är kommissionsförsäljning?

För att stödja föreningarna erbjuds alla föreningar
kommissionsförsäljning, t ex  ”aktivitetspaket”, som
utformas enligt föreningens önskemål. Kommis-
sionsförsäljning innebär att föreningen inte behöver
ligga ut med pengar. Föreningen får 20 procent ra-
batt från medlemspriset, 3 månaders betalningsfrist
och återlämningsrätt för osålda produkter inom
denna tid. Förbundets medlemspris får inte under-
skridas vid kampanjen. Frakterna betalas av före-
ningen, alt. avhämtas på produkterna på kansliet.

Rötterbokhandeln växer
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Stenstorps-safari
■ Under den här turen beger vi oss till Stenstorp, 15
km norr om Falköping, och besöker flera av de
många sevärdheter som detta lilla samhälle har att
erbjuda. Dagen börjar med avresa från parkerings-
platsen ba¬kom Stadsteatern i Falköping fredagen
den 21 augusti 2009 kl. 13.00, med beräknad hem-
komst kl. 17.00.

1. Vid ankomst till Stenstorp besöker vi först Dalén-
muséet. Muséet är ett upplevelsemuseum där man
skildrar uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf
Daléns levnadsöde med ljud- och ljusspel.

2. Efter Dalénmuséet åker vi till Gunvor Johdets Bo-
nadssamling, som är en av Sveriges största av detta
slag och omfattar närmare 500 handbroderade bo-
nader med tänkespråk. Här njuter vi också vårt ef-
termiddagskaffe.

3. Vårt nästa stopp blir upptäckarcentrum Dalénium.
Det är en spännande blandning av interaktiva sta-
tioner, experiment och vetenskapliga shower där din
nyfikenhet, kreativitet och experimentlust tas till-
vara.

4. Turens sista stopp blir på Stenstorps Skolmuseum.
Muséet är inrymt i en skolbyggnad i Stenstorp där
en autentisk skolsal från sekelskiftet speglar den
obligatoriska skolans utveckling och där vi kan be-
skåda och kanske känna igen hundratals gamla skol-
planscher.

Pris 250 kronor per person, inkl eftermiddagskaffe,
busstransport och guidning. Anmälan sker till Fal-
köping Nu Turistbyrå, 0515-77 70 50 senast den 14
augusti 2009. Epost: info@falkoping.nu

Eventuella överblivna biljetter kan inhandlas i Mäs-
skansliet i Frejahallen. Om tillräckligt intresse före-
ligger kommer denna safari även att genomföras
söndagen den 23 augusti kl. 13.00-17.00. Meddela
oss om du i så fall är intresserad av att följa med.

Kyrksafari på Falbygden
■ Falbygden är jämte Gotland den allra mest kyrk-
täta bygden i vårt land. Under den här turen bekan-
tar vi oss med några av de förnämsta pärlorna.
Avresa från p-platsen bakom Stadsteatern i Falkö-
ping fredag 21 augusti 2009 kl. 13.00, med beräknad
hemkomst kl. 17.00. Tid och väder får avgöra hur
många och vilka kyrkor vi hinner besöka. Självskrivna
är emellertid följande: 

1. Skörstorp. Detta är Skara stifts enda bevarade och
i funktion varande rundkyrka som är från andra hal-
van av 1100- talet. Dess interiör är enkel med 1200-
talsfunten som intressantaste objekt.

2. Mularp. En spännande 1200-talskyrka med beva-
rad Madonna samt med ett unikt absidfönster/him-
lastege. Eftermiddagskaffe på Åsle Tå

3. Göteve. Kyrkan är en absidkyrka från 1100- talet
med i huvudsak 1700-tals interiör, vars naivistiskt ut-
förda muralmålningar och barocka takmålningar
kommer att fånga din uppmärksamhet.

4. Gökhem. Denna kyrka är även den en romansk
absidkyrka från 1100- talet och den rymmer två me-
deltida dopfuntar. En av funtarna kommer från den
närbelägna Överkyrke kyrka som nu är en konserve-
rad ruin.

5. S:t Olof. Kyrkan i centrala Falköping är från 1100-
talet och dess imponerande storlek vittnar om dess 
betydelse. Namnet S:t Olof syftar på helgonkungen
Olav i Nidaros. Spännande kulhål i kyrkporten... 

Pris 250 kronor per person, inkl eftermiddagskaffe,
busstransport och guidning. Anmälan sker till Fal-
köping Nu Turistbyrå, 0515-77 70 50 senast den 14
augusti 2009. Epost: info@falkoping.nu

Eventuella överblivna biljetter kan inhandlas i Mäs-
skansliet i Frejahallen. Om tillräckligt intresse före-
ligger kommer denna safari även att genomföras
söndagen den  23 augusti kl. 13.00-17.00. Meddela
oss om du i så fall är intresserad av att följa med.
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Arn- & Medeltidssafari
■ Denna tur tar oss till flera historiska platser med
anknytning till Arn och Västergötlands rika medel-
tidshistoria. Guide är Rosa Qvist. Dagen börjar med
avresa från parkeringsplatsen bakom Stadsteatern i
Falköping fredagen den 21 augusti 2009 kl. 13.00,
med beräknad hemkomst kl. 17.00.

1. Första stoppet blir Kungslena. Denna kyrka från
1200-talet har en spännande bakgrund med sina
specifika torn och vackra målningar. Det är en vacker
kyrka med medeltida rötter i en bygd fylld av histo-
ria. Här stod också slaget vid Lena år 1208, vilket en
minnessten påminner oss om.

2. Efter besöket i Kungslena fortsätter turen vidare
till Varnhem. Där besöker vi Klosterkyrkan, Kloster-
ruinen samt Klostermuséet. Cisterciensermunkarna
slog år 1150 sig ner i Varnhem vid Billingens väst-
sluttning. Det var ett idealiskt läge med bördig åker-
mark och tillgång till timmer, sten och friskt vatten
från bergssluttningen. I Varnhem intar vi också vårt
eftermiddagskaffe.

3. Vårt sista stopp blir Gudhem. Där besöker vi Klos-
terruinen och Klostermuséet samt kyrkan. Ruinen är
från nunneklostret som grundades i Gudhem 1161
och i museet kan man bland annat följa utgrävning-
arna som Doktor Stig Roth startade för 80 år sedan.

Pris 250 kronor per person, inkl eftermiddagskaffe,
busstransport och guidning. Anmälan sker till Fal-
köping Nu Turistbyrå, 0515-77 70 50 senast den 14
augusti 2009. Epost: info@falkoping.nu

Eventuella överblivna biljetter kan inhandlas i Mäs-
skansliet i Frejahallen. Om tillräckligt intresse före-
ligger kommer denna safari även att genomföras
söndagen den  23 augusti kl. 13.00-17.00. Meddela
oss om du i så fall är intresserad av att följa med.

Arkeologi- & Gånggrifter
■ Falbygdens 6000-åriga historia vittnar om att här
fanns landets bästa förutsättningar för ett gott liv.
Beviset för detta är den unika koncentrationen av
fornlämningar. Dagen börjar med avresa från par-
keringsplatsen bakom Stadsteatern i Falköping fre-
dagen den 21 augusti 2009 kl. 13.00, med beräknad
hemkomst kl. 17.00.

1. Turen börjar på Falbygdens Museum där Peter Jan-
kavs som är vår guide för dagen berättar om utställ-
ningarna och Falbygdens historia. Efter museet
besöker vi gånggriften Kyrkerör som är belägen i
centrala Falköping. 

2. Vi åker sedan vidare till Luttra gånggrifter mellan
Falköping och Ulricehamn. En av dessa gånggrifter
brukar få stå som symbol för Falbygden och dess
forntid eftersom den, trots mycket skador, har ett
fint läge och uppvisar en imponerande profil. 

3. Tredje platsen att besöka är Karleby där vi tar en
bensträckare. Gånggriften Karleby har fyra väl syn-
liga och bra bevarade gånggrifter i rad, den största
av dem kallas Ragnvalds grav.

4. Efter Karleby tar vi oss via Torbjörntorp till gång-
grift Rössberga. Denna vackra gånggrift undersök-
tes och restaurerades 1962. Rössberga består av
gånggrifter samt en hällkista.

5. Nästa stopp blir Ekornavallen som är mycket se-
värt gravfält med fornlämningar från stenålder till
sen järnålder. Gravfältet har en hällkista, en röse, två
domarringar, tolv resta stenar, åtta runda stensätt-
ningar, fyra gånggrifter samt en tresidig stensätt-
ning.

6. Turen fortsätter sedan till Sätuna med Ingatorps-
röse. Det första röset är ganska övertorvat, men det
andra som kallas Ingels rör är inte beväxt.

7. Efter Sätuna fortsätter turen tillbaka till Falköping
och Danska Vägen där Peter avslutningsvis berättar
om de olika gånggrifterna som finns i det området.
Ett exempel är Kung Björns grav som är byggd av
väldiga kalkstenshällar.

Pris 250 kronor per person, inkl eftermiddagskaffe,
busstransport och guidning. Anmälan sker till Fal-
köping Nu Turistbyrå, 0515-77 70 50 senast den 14
augusti 2009. Epost: info@falkoping.nu

Eventuella överblivna biljetter kan inhandlas i Mäs-
skansliet i Frejahallen. Om tillräckligt intresse före-
ligger kommer denna safari även att genomföras
söndagen den  23 augusti kl. 13.00-17.00. Meddela
oss om du i så fall är intresserad av att följa med.



■ Sveriges Släktforskarförbund deltar sedan länge i
Samarbetsrådet för Riksarkiv och landsarkiv. Rådet
är ett forum för samarbetet mellan arkiv och använ-
dare av dessas tjänster. Rådets medlemmar brukar
träffas två gånger per år, senast i slutet av april på
landsarkivet i Uppsala. Under 2008 bestämdes att
SVAR skulle tillhandahålla gratis lärarlicenser och 10
veckors access för eleverna för 150 kr per elev samt
skulle hjälpa oss med Sveriges dödbok 5 genom att vi
får gratis tillgång till SCB-material på SVARs hemsida.

Frågan om att tillgängliggöra olika pappersbundna
register, lathundar och andra hjälpmedel har tagits
upp flera gånger i rådet. Släktforskarförbundet har
erbjudit sig att genom sina medlemsföreningar
hjälpa till med att inventera hjälpmedel för forsk-
ningen. Rådsordföranden har sagt att register och
lathundar som är till för att hitta i arkiven bör vara
gratis tillgängliga. 

Under några år har olika kulturinstitutioner haft
pengar från Kulturrådet för att förbättra tillgången
på material. Det har inneburit att material i arkiven
har skannats. Tyvärr har inte släktforskarna fått vara
med och prioritera i det som skulle skannas. Vi har
nu fått i uppdrag att se över vad vi helst skulle vilja
ha skannat.

Dålig kvalitet

Det har visat sig att en del kyrkböcker (eller del
därav) är skrivna med så dåligt bläck att mikrofil-
merna i stort sett är oläsliga. Också av annan anled-
ning kan sidor vara svårlästa. Det är knappast
meningsfullt att skanna av en sådan mikrofilm. För
att läsbarheten ska vara god bör man gå över till att
skanna i färg, åtminstone för svårläst material. För-
bundet har erbjudit sig att öppna en sida på Rötter
där man kan tipsa om kyrkböcker som är svårlästa.
Vi ska arbeta vidare med att det ska anvisas pengar
för omskanning.

Vid förra släktforskarstämman beslöts att förbunds-
styrelsen skulle verka för att samlingen Genealogica
digitaliseras och görs tillgänglig. Förbundet har tagit
upp frågan med Riksarkivet. Vi har hittills fått besked
om att enskilda avdelningen hos RA inte har resurser
för att registrera materialet i Arkis-registret. RA har
lovat att arbeta vidare med frågan. Vi har särskilt
tryckt på att registreringen inte behöver göras så de-
taljerad.

Kartmaterial

Diskussionerna med Lantmäteriverket har fortsatt.
Det är meningen att möjligheterna att beställa kar-

tor från kartsajten på www.lantmateriet.se förbätt-
ras före sommaren 2009. Kartor i digital form kom-
mer erbjudas till lågt pris. Förbundet vill förbättra
informationen om hur man kan använda kartor i sin
forskning.

Föredrar sockenbegreppet

Sedan Svenska kyrkan skildes från staten 2000 har
den slagit ihop en stor mängd församlingar – och det
fortsätter i rask takt. Vid skilsmässan fanns drygt
2.500, nu är de knappt 1.800. Omkring 700 försam-
lingar har alltså upphört att existera och vid nästa
årsskifte försvinner ytterligare minst 200. Snart är va-
rannan församling borta.

I slutet av förra året tillfrågades en rad myndigheter
och organisationer om vilken geografisk indelning
som de föredrar för folkbokföringen. Släktforskar-
förbundet, Hembygdsförbundet och Ortnamnsrådet
förordade alla jordregistersocknen så som de är kart-
redovisade på 1980-talet.

KARL-INGVAR ÅNGSTRÖM
karl-ingvar.angstrom@telia.com
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Rapport från samarbetsrådet

Nästa år ses vi i Örebro
■ Under 2010 celebrerar Örebro det historiska min-
net av Sveriges riksdags beslut om ny tronföljds-
ordning som beslutades just i Örebro 1810.
Släktforskardagarna 2010 kommer att anknyta till
detta. 

1810 valdes Napoleons marskalk Jean Baptiste Ber-
nadotte till svensk tronföljare vid en riksdag i
Örebro med namnet Karl XIV Johan.

200 år senare firar Örebro denna historiska hän-
delse med ett jubileum som går i de svensk-fransk-
norska färgerna. Överraskande möten och framtid
är tema för firandet som pågår hela året.

Släktforskardagarna är planerat att äga rum i
Örebro stora konferensanläggning, Conventum.
Utställningshall 3.500 kvm, Kongresshall för 1.500
personer samt många föreläsningssalar. Örebro
ligger mitt i Sveriges befolkningscentrum med bra
kommunikationer. 

Arrangörer är Örebro Släktforskare i samarbete
med närliggande föreningar.

Välkommen till Örebro 28-29 augusti 2010!
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■ Rapport angående utvärdering av avgiftsbe-
läggningen av Anbytarforum - sammanfatt-
ning till Förbundsstyrelsen den 24 april 2009

Gruppen har bestått av Eva Dahlberg (sammankal-
lande, enligt uppdrag från Förbundsstyrelsen), Mats
Ahlgren (utsedd av Genealogiska Föreningen), Anna-
Lena Hultman (utsedd av Förbundsstyrelsen, anby-
tarvärd), Ingegerd Johansson (användarrepresen-
tant), Bengt Karlsson (utsedd av Föreningen DIS) och
Bo Persson (användarrepresentant).

Sammanfattning: Gruppen har inte helt kunnat enas
om slutsatsen, men majoriteten förordar avskaf-
fande av avgiften snarast, en person anmäler avvi-
kande åsikt men kan tänka sig att den avskaffas på
sikt. Gruppen förordar att de obligatoriska använ-
darkontona behålls.Gruppen förordar aktiv och tyd-
lig marknadsföring och information av Rötters
Vänner för en frivillig inbetalning.

Arbetssätt

Vi har tittat på statistik kring användandet och ut-
vecklingen av Anbytarforum, bl.a. antalet inlägg, an-
vändarkonton och antalet Rötters Vänner.

Vi har haft en maillåda för kommunikation med an-
vändare, där har utfallet varit magert i antal inlägg,
och det är ganska jämt fördelat mellan positiva och
negativa reaktioner, både från privatpersoner och
medlemsföreningar med båda åsikterna i bägge
grupperna.

Slutsatser

Användandet har stagnerat eller minskat, beroende
på vilka jämförelseserier man gör, men åtminstone
antalet utländska inlägg minskar. Det är tydligt att
det finns många svenska och svenskamerikanska
forum som växer. 

Den obligatoriska avgiften har varit svår och dyr att
betala från både de nordiska och de utom-nordiska
användarna, dessa har minskat i antal, och det i sig
borde vara en tillräcklig anledning för att ta bort
obligatorisk avgift, om det svenska Släktforskarför-
bundet har en tröskel som gör det mycket besvärligt
för användare utomlands att använda sig av förbun-
dets forum.

Att sia om framtiden är svårt men med stor säkerhet
så kommer det att bli färre nya användare om avgif-
ten skulle behållas och det kommer troligen att med-
föra en sjunkande nivå på användningen, vilket leder
till en negativ spiral. Detta kommer också att på-

verka andra delar av Förbundets nätsatsning, exem-
pelvis kommer ett minskat antal användare på An-
bytarforum att medföra en mindre exponering av
Bokhandeln, med därtill hörande risk av minskad
omsättning. Användningen av hela Rötter hör ihop. 

Men det finns en stor risk för ytterligare minskat an-
vändande, antalet betalande ska även bedömas mot
betalningsförmåga i lågkonjunktur och valen mellan
att betala andra föreningar och abonnemang – kan
förbundet då kosta på sig att ha en tröskel i form av
en avgift? Särskilt för alla dem som huvudsakligen
svarar på frågor.

Frivilligheten och betalningsviljan har tidigare varit
stor och detta bör kunna återskapas med en avskaf-
fad avgift. Majoriteten i gruppen bedömer också att
ett avskaffande skulle ge Förbundet goodwill och
återskapa ett gott anseende bland användarna vil-
ket på sikt kommer att ge reda pengar.

Intäkter Rötters Vänner: i dagsläget 5834 konton 30
mars 2009 – inkomst i så fall om avgiften betalas
583.400 kr. 

2008: 656.000 kr (första året med obligatorium),
2007: 184.000 (främst misslyckade inbetalningskort
och felaktig information), de frivilliga åren 2006:
480.000, 2005: 340.000, 2004: 358.000, 2003: 197.000,
2002: 141.000, 2001: 127.000, 2000: 106.000, 1999:
68.000.

Rekommendation

Gruppen är inte helt enig, men övervägande majori-
teten är för ett avskaffande av avgiften nu, en per-
son anmäler annan åsikt och kan tänka sig att den
avskaffas på sikt. 

Majoriteten föreslår ett borttagande av avgiften för
att få ett användarkonto (konto ska fortfarande vara
obligatoriskt) med omedelbar verkan, och en åter-
gång till ett renodlat Rötters Vänner med frivilliga
bidrag. Informationen om Rötters Vänner måste vara
tydlig, positiv och betalningen gärna baserad på ka-
lenderår. Rötters Vänner måste marknadsföras aktivt,
stött av några som hanterar positiv marknadsföring.

Med den ringa marknadsföring som fanns förr (t.ex.
att alltid skicka med ett inbetalningskort till alla pre-
numeranter) så fick man in motsvarande pengar.

Eventuella avgifter för andra delar av Rötter än An-
bytarforum får beslutas när det finns möjlighet till
att hantera detta, men även när sådant införs så ska
forumdelen vara fri från avgift. 

Avgift till Anbytarforum utvärderad



34       ANGELÄGET 1 ● 2009

Studieledarkonferensen 2009

Tid: 21/8 kl. 10.00 – 17.00
Plats: Kinnarpssalen på Hotel Falköping.
Pris: 200 kr (för- och eftermiddagsfika, lunch, 

frukt m.m. ingår)

Konferensvärdar: Gunilla Didriksson och Anna Karin
Westerlund

Program

Metodik och pedagogik inom släktforskningen
Jeanette Klingberg, Kumla, föreläser om metodik
och pedagogik inom släktforskningen, med exem-
pel från sin egen erfarenhet.

Andra källor för släktforskaren
Anna Karin Westerlund, 1:te arkivarie på Landsarki-
vet i Uppsala, föreläser om andra källor, förutom kyr-
kans material, som finns att tillgå på landsarkiven.

SVAR
Mariia Mähler, Ramsele, föreläser om SVARs verk-
samhet och vilka källor som idag finns att tillgå på
nätet och vad som planeras i framtiden.

Diskussion
Gunilla och Anna Karin leder en diskussion i ämnet
utbildning och framtid inom släktforskningen, där
frågorna som diskuteras kommer att vara:

- Behövs utbildning för kurs- eller cirkelledare? 
- Vad skall kurserna innehålla?
- Vill man ha studieintyg eller liknande?
- Vem skall stå som huvudman för denna utbildning?

Redaktörskonferensen 2009

Till Redaktörskonferensen är både föreningarnas
tidnings- och webbredaktörer inbjudna. 

Tid: 21/8 kl. 10.00 – 16.30
Plats: Konferensrum Mösseberg (Ålleberg), 

Hotell Falköping, Falköping
Pris: 200 kr (för- och eftermiddagsfika, lunch, 

frukt m.m. ingår)

Konferensvärd: Peter Pettersson

Förbundets nytillträdda redaktör Peter Pettersson
har precis börjat planera programmet. Programmet
kommer att informeras om på Ordförandelistan och
på Rötter i god tid före konferensen.

Ordförandekonferensen

Till Ordförandekonferensen är medlemsföreningar-
nas ordförande inbjuden. Förening kan, om ordfö-
rande har förhinder, anmäla annan styrelseledamot
till konferensen.

Tid: 21/8 kl. 10.00 – 16:30
Plats: Margaretasalen i Stadsteatern, Falköping
Pris: 200 kr (för- och eftermiddagsfika, lunch, 

frukt m.m. ingår)

Konferensvärdar: Ingrid Månsson Lagergren och
Barbro Stålheim. Moderator: Michael Lundholm

Program: 

● Ekonomirapport och prognos för 2008/2009. För-
bundskassör Lars Sundell redovisar och kommente-
rar samt ger prognos för helåret. Och hur kommer
ekonomin att se ut 2010 och 2011?

● Vad är på gång? Barbro Stålheim ger förbundsin-
formation och berättar om pågående projekt.

● Inledning på dagens tema: Hur ser framtiden ut
för släktforskarrörelsen? Hur kan vi marknadsföra
släktforskningen och få nya medlemmar? Finns det
bara möjligheter eller finns det svårigheter i den ut-
veckling som sker?

● Vi fördjupar oss släktforskningens framtidsfrågor
Grupparbeten med korta redovisningar

Vid Angelägets pressläggning är inte resten av pro-
grammet klart. Hela programmet kommer att infor-
meras om bl.a. via Ordförandelistan.

Så här anmäler du dig!
■ Alla anmälningar ska göras via Rötterbok-
handeln (se under ÖVRIGT) som du når via
www.genealogi.se.

Alla konferenser kostar 200 kr. I detta ingår för- och
eftermiddagskaffe och lunch. Föreningen kan välja i
kassan att betala med kort eller att få faktura. Under
orderuppgifter måste tydliga deltagaruppgifter
anges för respektive konferens som föreningen vill
delta i alt. en order per konferens. 

Du som vill ha vegetarisk eller annan kost måste an-
mäla detta till förbundskansliet via info@genea-
logi.se Glöm inte ange namn och vilken konferens
det gäller!

Konferenser i Falköping



■ Hederspriset till Victor Örnbergs minne
har för 2009 tilldelats Stig Östenson.

Stig Östenson, Osby, (född 1937 i Frysände,
Värmland, pensionerad överläkare), har
under mer än 40 år varit aktiv som
släktforskare. Hans forskningsområde har
tidsmässigt spänt från senmedeltida fräl-
sesläkter till modern tids allmogeforsk-
ning. Ett klart fokus i hans forskning finns
dock; Kalmar län under 1600- och 1700-
talen.

Till Stig Östensons förnämsta arbeten
hör hans Radanmärkningar till biskop
Brasks släktbok i Personhistorisk tid-
skrift, som är ett utomordentligt hjälp-
medel för släktforskare för att bättre
förstå denna i många stycken lakoniska
1500-tals handskrift. På senare år har
Stig Östensons forskning främst varit
fokuserad på Smålands äldre historia.
Han har också publicerat en rad släk-
tutredningar, om t.ex. släkten Lilje-
walch.

Stig Östenson har under hela sin karriär som fritids-
forskare publicerat sina resultat och därmed gjort
dem tillgängliga för andra släktforskare. Han har pu-
blicerat genealogiska artiklar och bokanmälningar i
Personhistorisk Tidskrift, Släkt och Hävd, Släktfors-
karnas årsbok samt i Svensk Genealogisk Tidskrift.
Han har arbetat källkritiskt och grundligt dokumen-
terat sina källor, slutsatser och resultat. Ett föredöme
för alla släktforskare.

Prissumman är 10 000 kr och kommer att utdelas i
samband med Släktforskardagarna i Falköping.

Ett reportage om Årets Örnbergpristagare kommer
i nästa nummer av Släkthistoriskt Forum.

... och två stockholmare
får hedersdiplom
■ Förbundsstyrelsen har utsett två stockholmare till
mottagare av årets Hedersdiplom för förtjänstfull
gärning inom sin förening.

Det är Isa Kilsbo, som sedan många år är en högt
uppskattad medlem i StorStockholms Genealogiska
Förening. Isa Kilsbo är förenings administrativa nav
och den som håller ordning på allt och alla.

Chris Henning, sedan mer än 20 år redaktör för An-
ropet, StorStockholms Genealogiska Förenings med-
lemstidning. Det har blivit närmare 90 nummer, där
avdelningen Pressgrannar har blivit särskilt uppskat-
tad runt om i landet. 
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Årets Örnbergpristagare

Är du ordförande i en
medlemsförening?
Då har du möjlighet att vara med på den så kal-
lade ordförandelistan, där du får meddelande
rakt ner i din e-postlåda när något avhandlas! 

Det är alltså viktigt att moderatorn för listan,
Anna-Lena Andersson, a-l.a@telia.com, får veta
när föreningen byter ordförande eller om en
e-postadress ändras! 

Föreningen har möjlighet att utse annan per-
son än ordföranden som deltagare på listan.



Ordförandemiddagen

Fredag 21/8 kl. 19.00 på Cesarstugan, 
Östra Tunhem 7 km från Falköping. 

Ett besök på Cesarstugan är en unik upplevelse. För-
utom den goda maten bjuds en vacker och särpräg-
lad miljö, med den unika upplevelseutställningen
"Bondens år" som en extra bonus. Vid kaffet under-
håller fotbollsprästen Mats Löwing, känd från TV,
med ett glatt kåseri om möten nu och då, människor
emellan. 

För den som så önskar ordnas det med buss från
Stadsteatern till och från Cesarstugan. Bussen avgår
18.30 från parkeringsplatsen bakom Stadsteatern.

Ordförandemiddagen är öppen också för deltagarna
i studieledarkonferensen och redaktörkonferensen.

Kostnad: 260 kronor/kuvert - inklusive lättöl/vatten. 
Vin/öl till maten inhandlas individuellt.

Stämmomiddagen

Lördag 22/8 kl. 19.00 i Folkets Park, Falköping
- på gångavstånd från Stadsteatern.

Årets stämmomiddag startar kl. 18.30 med mingel i
och utanför huvudbyggnaden i Folkets Park. 

Klockan 19.00 - exakt - sätter vi oss vid de dukade
borden och serveras en måltid bestående av förrätt,
varmrätt och kaffe/tårta. 

Förutom sedvanliga tal, ceremonier och musikunder-
hållning kommer också mannen med de många skep-
naderna, imitatören Anders Mårtensson och bjuder på
en mångfacetterad show där ingen kändis går säker.

Kostnad: 360 kronor/kuvert - inklusive lättöl/vatten.
Vin/öl till maten inhandlas individuellt.

För den som tycker att kvällen fortfarande är ung går
det bra att fortsätta gemenskapen enligt följande:

22.00 Nocturne - liten kvällsmusik i S:t Olofs kyrka,
2 km från Folkets park. 

Ett gäng kyrkomusiker bjuder på kvartettsång, solo-
sång och romantisk orgelmusik. Som postludium får
vi lyssna till Marcia Genealogica, ett orgelstycke spe-
cialkomponerat till Riksstämman i Göteborg 2005,
och sedan dess icke framfört. Om stämmomiddagen
skulle dra ut på tiden, avvaktar "Nocturne" så att alla
som så önskar hinner fram.

22.00-24.00 Pubkväll - på Hotel Falköping, 
Stadsteatern. 

Lunchkuponger

Kuponger för lunch lördag och söndag, kan beställas
till en kostnad av 90 kr/styck. Lunchen serveras båda
dagarna kl. 11.00 - 14.00. Viss köbildning kan upp-
stå.

Det finns fyra olika möjligheter:

1. Restaurang Hotel Falköping (vid Stadsteatern).
Kapacitet 300 måltider, Museigatan

2. Restaurang Plantis (300 m från Stadsteatern). 
Kapacitet 100 måltider, Sankt Olofsgatan 23

3. Thai-Restaurang Aroy (400 m från Stadsteatern) .
Kapacitet 100 måltider, Dotorpsgatan 10

4. Restaurang Motel Ålleberg (1 km från Mäss-
hallen). Kapacitet 100 måltider, Ulricehamnsv. 1

Det finns också en rad andra näringsställen i Falkö-
ping, de flesta på gångavstånd. 

I mässhallen (Frejahallen) kommer det att finnas ett
café med servering av varma och kalla drycker, smör-
gåsar och kaffebröd.

Måltider under Släktforskardagarna

Så här bokar du måltiderna!
■ Biljetter till ordförandemiddagen och stäm-
momiddagen, samt lunchkuponger bokar du
via Falbygdens Släktforskarförenings hem-
sida på http://fsffalbygden.se

Klicka sedan på loggan för Släktforskarda-
garna 2009 längt upp till vänster, och däref-
ter på rubriken "Måltider" i vänsterspalten.

Cesarstugan - här blir det ordförandemiddag.


