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ANGELÄGET 1/2017
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                               Maj 2017

Kallelse till riksstämma 2017
Medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund kallas till ordinarie riksstämma 2017.

Dag fredagen den 25 augusti 2017
Tid kl. 16.00
Plats Fäktningssalen, Halmstad Arena, Växjövägen 11, Halmstad

Förslag till dagordning

 1. Faststä llande av rö stlä ngd
 2. Anmälan av nya medlemsföreningar
 3. Val av ordfö rande och vice ordfö rande samt anmä lan av sekreterare 
 4. Val av två  ombud att jä mte ordfö randen justera protokollet 
 5. Val av två  rö strä knare 
 6. Faststä llande av dagordning 
 7. Frå ga om riksstä mman blivit behö rigen utlyst 
 8. Fö rbundsstyrelsens verksamhetsberä ttelse och fö rvaltningsberä ttelse, 
  revisorernas berä ttelse samt frå ga om ansvarsfrihet fö r styrelsen
 9. Förslag om Premiumprojektet
10. Motioner 
11. Flerårsplan för verksamhet och ekonomi samt beslut om avgifter för 2018
12. Beslut om antal ledamö ter i fö rbundsstyrelsen 
13. Val av ledamö ter i fö rbundsstyrelsen fö r två  å r 
14. Val av en revisor och en ersä ttare fö r två  å r samt beslut om vilken av revisorerna 
  som ska vara sammankallande 
15. Ersä ttning till förtroendevalda 
16. Val av fem ledamö ter i valberedningen, dä rav en ordfö rande
17. Ev. ö vriga ä renden 

Sekretariatet

Sekretariatet för stämman kommer att finnas i anslutning till huvudentrén till Arenan och är öppet 
kl. 12.00 - 13.00 och från kl. 15.00. Samtliga ombud ska ha registrerat sig senast kl. 15.45. Röstlängd kom-
mer att upprättas på grundval av denna registrering. Det blir alltså inget upprop vid stämman.

Konferenser

En informationskonferens kommer att hållas i stämmolokalen kl. 13.00. Förbundet gästas då av riksarki-
varien, Karin Åström Iko, och företrädare för Arkiv Digital. Kaffe serveras efter informationskonferensen.
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Välkommen till Halmstad!
Ombud vid stämman
Enskilda föreningar har rätt till följande antal om-
bud:
1-299 medlemmar Ett ombud
300-999 medlemmar Två ombud
1000 eller fl era medlemmar Tre ombud

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

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

Resebidrag 
För varje ombud ersätter förbundet resekostnader 
som överstiger 500 kronor. Billigaste resealternativ 
förutsätts. Bästa pris erhålls vid tidig bokning.

Vid samåkning i bil görs, oavsett antalet resande, 
endast ett avdrag à 500 kronor för hela sällskapet. 
Milersättning utgår enligt Skatteverkets bestäm-
melser för skattefri ersättning: 18,50 kr/mil.

Ansökan om resebidrag fylls i på en särskild blan-
kett och ska vara förbundskansliet tillhanda senast 
den 30 september 2017. Blanketten återfi nns i det 
kuvert med stämmohandlingar som uthämtas före 
stämman. 

E-postas till: mikael@genealogi.se, eller postas (med 
kvitton) till: Sveriges Släktforskarförbund, att: Eko-
nomiansvarig, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna

Anmälan av ombud till stämman 
Förening/sammanslutning ska anmäla ombud 
senast den 1 augusti 2017 på följande e-postadress: 
ombud2017@genealogi.se 

Det är viktigt att ni anger:
 Föreningens/sammanslutningens namn
 För- och efternamn på samtliga ombud

Fredagsbuffé
Förbundet bjuder som vanligt alla stämmoombud på 
en kvällsbuffé efter stämman. Anmälan ska göras 
samtidigt med anmälan till stämman senast den 1 
augusti 2017. Glöm inte att ange eventuell special-
kost eller allergi. 

Plats:  Halmstad arena, våning 2, norra 
  läktargången, lokal ”Stockholm” 

Tid:  18.30

Meny
Buffé med två rätter att välja mellan, bordsvatten, 
kaffe och kaka. Vin och öl kan köpas på egen bekost-
nad. 

Anmälan till buffén är bindande för föreningen. Ute-
blir man utan att i god tid (senast 1 augusti) lämna 
återbud, måste vi tyvärr debitera buffékostnaden på 
150 kr.

Medresenärer 
Medresenärer till ombud är också välkomna till 
kvällsbuffén. Det kostar 150 kronor och biljettbok-
ning görs direkt på www.sfd2017.se. Sista datum för 
biljettköp 5/8.  

Lunch för utställare 
En särskild restaurang för utställare och funktionä-
rer fi nns på plan 2, norra läktargången. Lunch kos-
tar 100 kr och kan betalas på plats eller faktureras 
om utställare anger fakturaadress och monternum-
mer. 

Lördagsbankett 
Till banketten är alla föreningsmedlemmar och and-
ra besökare välkomna. Tänk på att beställa biljetter 
i god tid för att garantera plats vid middagen. 

Plats:  Hotel Tylösand 
Tid:  19.30
Pris:  440 kr 

Meny
Förrätt: Löjromstoppad skaldjurstartar med syrad 
primörsallad. Rosenbulle med färskost.

Varmrätt: Stekt laxfi lé med ramslöksemulsion, sven-
ska tomater, sparris, kokt färskpotatis.

Dessert: Chokladbrownie med vaniljgrädde och bär

Dryck: Bordsvatten, ett glas vitt vin samt kaffe in-
går. Övriga drycker kan köpas vid bordet

Vid behov av specialkost till banketten, meddela det-
ta via e-post till info@hallandsslaktforskare.se

Bussar 
Det fi nns möjlighet att åka buss till banketten. Bus-
sen hämtar vid Good Morning Hotel, Eurostop kl 
18.45 och vid Åhléns, Stora Torg ca kl 19.00. Åter ef-
ter bankettens slut. Pris: 50 kr per person T/R. Sista 
datum för biljettköp 1/8.

Läs mer om festkvällen och boka på www.sfd2017.se

OBS!      Anmälan senast 1 augusti!     OBS!
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Ordföranden har ordet
Vi befi nner oss i ett spännande skede både inom 
släktforskarrörelsen och när det gäller förutsätt-
ningarna för släktforskning.

 Till årets stämma presenterar förbundsstyrelsen 
förslag till riktlinjer för Premiumprojektet. Det ska 
resultera i en kanal på Rötter för att göra digitalise-
rat material från förbundet och föreningar tillgäng-
ligt mot betalning. 

Det här är en process som går snabbt. För ett år se-
dan skrev jag på den här platsen att Sveriges Dödbok 
7 troligen skulle bli förbundets sista stora DVD-pro-
duktion. Men i dag räknar vi med att slutversionen 
av Dödbok 7 i stället ska bli den första databasen 
för nedladdning på den nya ”betalsidan”. Diskussio-
nerna om föreningarnas medverkan och modellen för 
betalning måste gå vidare, och det blir en huvudfrå-
ga det närmaste året.

 Premiumprojektet kommer förhoppningsvis att 
leda till nya intäkter, genom fl era abonnemang på 
Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok, 
även från personer som i dag inte är medlemmar i 
någon förening. Men för att fortsatt förbundsverk-
samhet av ungefär nuvarande omfattning inte ska 
äventyras behöver vi också ett nytt större projekt, 
när Sveriges Dödbok 1860 - 2017 blir klar i slutet av 
nästa år. Här ser jag fram mot idéer och förslag från 
både medlemsföreningar och andra som vill värna 
om förbundets verksamhet.

Styrkan i förbundets skivprojekt har ju varit engage-
manget från de många frivilliga registrerarna landet 
runt. Hur kan vi fortsätta att ta vara på detta ideella 
engagemang, som är unikt för släktforskarrörelsen 
i förhållande till de olika kommersiella aktörerna? 
Ska vi följa dödboksspåret och gå ytterligare något 
eller några decennier bakåt - för att då konfronteras 
med ett mera svårhanterligt och svårläst material? 
Eller ska vi hålla oss till tiden från 1860 och satsa på 
t ex en databas över vigda? Finns det kanske idéer 
om andra slags projekt som kan ge förbundet intäk-
ter? Under alla förhållanden måste diskussionerna 
om ett nytt projekt börja nu.

 När det gäller vår omvärld är det stora som hänt 
naturligtvis beskedet i mars att regeringen - efter 
påtryckningar från vårt håll - inlett arbetet med 
”avgiftsfri släktforskning”. Denna publikfriande for-
mulering i ett pressmeddelande ger förvisso inte en 
rättvisande beskrivning av det hela. 

Formellt handlar det om att Riksarkivet fått i upp-
drag att beskriva ”förutsättningarna för att tillgäng-
liggöra myndighetens digitala arkivinformation av-
giftsfritt och som öppen data”. I klartext är syftet att 
det material som SVAR tagit fram och som fi nns i 
Riksarkivets digitala forskarsal ska bli tillgängligt 
gratis. Den korta tiden för redovisning av uppdra-
get - till 15 maj - tyder på att regeringen är beredd 

att lösa frågan i budgeten för 2018 och att det alltså 
kan bli en reform redan nästa år, i så fall en liten 
”krydda” på Riksarkivets 400-årsjubileum som in-
träffar då. I bästa fall kan Riksarkivet få ekonomisk 
kompensation för de uteblivna abonnemangsavgif-
terna och utnyttja dessa medel till insatser av värde 
för släktforskningen. Annars får vi nöja oss med för-
hoppningen att de som abonnerat på SVAR och får 
”pengar över” kommer att utnyttja dem för att köpa 
förbundets produkter. 

 Också med en annan central myndighet, Kung-
liga biblioteket, har vi kontakter, detta som en följd 
av det upprop med krav på ökad tillgång till de digi-
taliserade dagstidningarna som startades efter sam-
rådskonferensen. 

KB för här en kamp på två fronter: dels mot data-
skyddslagstiftningen, dels mot företrädarna för 
innehavarna av upphovsrätt. Lagstiftningen kom-
mer att förändras i maj 2018, som en följd av de nya 
EU-direktiv som träder i kraft då. Det gäller att ver-
ka för att förutsättningarna för digital publicering 
av material av intresse för släktforskningen blir så 
gynnsamma som möjligt. På KB är man orolig för 
att de nya reglerna snarast kommer att medföra en 
skärpning i förhållande till dagsläget. 

När det gäller upphovsrätten är situationen den, att 
det krävs ett avtal med BONUS Copyright Access, 
en organisation som ställer betydande krav på KB 
när det gäller ersättning för digital publicering. 

Det fi nns alltså både politiska och ekonomiska hin-
der att övervinna, men vi ska göra vad vi kan för att 
stödja KB:s ambition att göra dagstidningarna mera 
tillgängliga.

ERLAND RINGBORG
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Verksamhetsberättelse 2016
Medlemmar

Sveriges Släktforskarförbund hade vid årets slut 
167 medlemsorganisationer. En medlemsförening, 
Nordupplands Släktforskare, har avvecklats och yt-
terligare en, Gellivare släkt- och bygdeforskare, har 
beslutat om avveckling och därför sagt upp sitt med-
lemskap. 

Medlemsorganisationerna hade vid årsskiftet sam-
manlagt 70 066 individuella medlemskap. Detta inne-
bär en minskning i förhållande till föregående år med 
ca 2 500. Samtidigt ökade dock ca 40 procent av före-
ningarna sitt medlemsantal. 

Ekonomin i stort

Förbundets ekonomiska ställning bygger på efterfrå-
gan på våra tjänster och produkter. 2016 var i detta 
avseende ett ”mellanår” i avvaktan på Sveriges Död-
bok 7. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen visar bok-
slutet för 2016 ett större negativt resultat än det 
budgeterade. Detta beror i första hand på nödvändi-
ga förstärkningar av personalresurserna och större 
kostnader än beräknat för stämman och Släktfor-
skardagarna i Umeå.

Ledning och organisation

2016 års riksstämma hölls i Umeå den 19 augusti. I 
stämman deltog 125 ombud, som representerade 76 
medlemsorganisationer.

Förbundsstyrelsen hade t o m riksstämman följande 
sammansättning:

Ordförande
Erland Ringborg, Stockholm

Vice ordförande
Kerstin (Chris) Bingefors, Uppsala

Övriga ledamöter
Christian Arnet, Stockholm
Susanne Gustavsson Sambia, Mellerud
Viktoria Jonasson, Brämhult
Eri Larsson, Helsingborg
Hjördis Lundmark, Kyrkdal
Bo Peter Persson, Linköping 
Carina Strömberg, Vilhelmina
Arne Sörlöv, Tving

Efter riksstämman har styrelsen bestått av:

Ordförande
Erland Ringborg, Stockholm

Vice ordförande
Kerstin (Chris) Bingefors, Uppsala

Övriga ledamöter
Christian Arnet, Stockholm
Viktoria Jonasson, Brämhult 
Eri Larsson, Helsingborg 
Hjördis Lundmark, Kyrkdal 
Peter Niwong, Borlänge
Bo Peter Persson, Linköping
Carina Strömberg, Vilhelmina
Arne Sörlöv, Tving

Styrelsen hade under året fem sammanträden, därav 
två i anslutning till riksstämman och Släktforskarda-
garna. Mellan sammanträdena kommunicerade sty-
relsens ledamöter i aktuella frågor på Styrelseforum.

Styrelsen har inom sig fördelat ansvar för kontak-
ter med medlemsorganisationerna. Ledamöternas 
besök hos medlemsorganisationer redovisas i bilaga.

Revisorer har varit Sture Bjelkåker, Linköping, och 
Lars Sundell, Stockholm, den senare sammankal-
lande. Revisorssuppleanter har varit Björn Karls-
son, Stockholm, samt t o m riksstämman Thomas 
Risbecker, Stockholm, och fr o m riksstämman Ma-
rianne Strömberg, Handen. Den senare inträdde un-
der hösten i Sture Bjelkåkers ställe.

Valberedningen bestod t o m riksstämman av: 
Anna-Karin Westerlund, Uppsala, ordförande 
Eva Dahlberg, Jönköping
Anna Lövgren, Vänersborg 
Torbjörn Näs, Mora  
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand

Efter riksstämman har valberedningen haft följande 
sammansättning:
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand, ordförande 
Reine Björkman, Örnsköldsvik
Eva Dahlberg, Jönköping
Thomas Fürth, Stockholm 
Torbjörn Näs, Mora

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

Personal

Förbundet hade under 2016 följande anställda, där 
inte annat anges på heltid:
Johanna Ekerstrand, kanslichef, föräldraledig till 95 
procent t o m 31 augusti
Anders Berg, projektledare ”Namn åt de döda” 
fr o m 1 juli
Maria Bratt, redaktör Rötter och Släkthistoriskt 
Forum, föräldraledig fr o m 10 september 
Anna Cecilgård, prenumerationsansvarig, halvtid 
Camilla Eriksson, anbytarvärd t o m 21 september, 
arvodesanställd 
Yvonne Henriksson, projektanställd årsboksregister 
t o m 31 maj halvtid, 1 juni - 30 november kvartstid
Mikael Hoffsten, ekonomi- och bokhandelsansvarig 
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Viktoria Jonasson, projektledare ”Namn åt de 
döda” t o m 30 juni, halvtid
Jojje Lintrup, bokhandelsadministration, släktforsk-
ningsfrågor, fr o m 1 september projekt
Nina Mårtensson, webbutvecklare
Ulrika Palm, anbytarvärd fr o m 26 september, arvo- 
desanställd
Ted Rosvall, redaktör Släktforskarnas Årsbok fr o m 
1 september, arvodesanställd
Hanna Svensson, vikarierande redaktör Rötter och 
Släkthistoriskt Forum fr o m 15 augusti
Olle Söderström, bitr. redaktör Rötter och Släkthi-
storiskt Forum fr o m 7 april, halvtid 
Charlotte Thomasson, marknadskoordinator och 
bokhandelsadministratör

Släktforskardagar och konferenser

2016 års Släktforskardagar anordnades i Umeå den 
20-21 augusti med Södra Västerbottens Släktforskare 
som värdförening och förbundet och Nolia AB som sam-
arbetsparter.  I den för parterna gemensamma arbets-
gruppen företräddes förbundet av Carina Strömberg, 
som bl. a. hade ansvar för föreläsningsprogrammet. 
Släktforskardagarna hade närmare 3000 besökare.

I samband med riksstämman anordnades en infor-
mationskonferens för ombuden m fl . och en konfe-
rens för redaktörer för föreningars medlemsblad.

En första samrådskonferens enligt den nya ordning-
en hölls den 5 mars i Stockholm med ca 60 deltagare 
från 35 föreningar.

Släktforskningens dag den 19 mars hade temat 
DNA. En informationsfolder producerades i samar-
bete med Sällskapet för Genetisk Genealogi (SSGG).

I januari tecknade förbundet och Hallands Släktfors-
karförening avtal om anordnande av 2017 års Släkt-
forskardagar i Halmstad. 

I november tecknade förbundet ett nytt samarbets-
avtal med Släktforskardagarnas huvudsponsor, Ar-
kiv Digital.

Webbsidor

Antalet besök på Rötter fortsätter att öka: Över 1,2 
miljoner besök innebär en ökning med 11 procent 
och 595 000 unika besökare en ökning med 15 pro-
cent. Detta är särskilt anmärkningsvärt, eftersom 
något större nytt material inte tillkommit.

Anbytarforum genomgick under året ett för både 
användarna och förbundet mycket komplicerat men 
nödvändigt byte av teknisk plattform. Problemen i 
samband med övergången är i allt väsentligt lösta.  
I sammanhanget gjordes en ”upprensning” i fl oran 
av användarkonton. Vid årets slut fanns ca 28 800 
registrerade konton. Antalet nya konton blev något 
mindre än de senaste åren men var över 2 000. Anta-
let besök på forumet påverkades säkerligen av proble-
men i samband med plattformsbytet, men vid årets 
slut fanns över 1,4 miljoner publicerade inlägg. 

Rötters Vänner hade vid årets slut ca 12 000 registre-
rade konton, varav ca 900 tillkommit under året. An-
talet betalande minskade något, men det var samti-
digt fl era än föregående år som loggade in. 

Wiki-Rötter innehöll vid årets slut nästan 3000 si-
dor. Antalet besök ökade påtagligt till följd av för-
bättrade möjligheter att nå databasen via Google: 
120 000 besök och nästan 100 000 unika besökare 
registrerades.

Gravstensinventeringen har ökat i omfattning, om än 
inte i samma takt som 2015. Under året registrera-
des ca 38 000 gravar och ca 82 000 personer. Totalt 
innehöll databasen vid årsskiftet ca 302 000 gravar 
och ca 656 000 personer. Den hade under året ca 
123 000 besök och ca 69 000 unika besökare att jäm-
föras med 2015 års siffror: ca 79 000 besök och ca 
37 000 unika besökare.

Porträttfynd omfattade vid årsskiftet ca 171 000 
bilder. Under året laddades ca 8 700 bilder upp, en 
minskning i förhållande till föregående år som för-
modligen förklaras av att de fl esta etablerade använ-
dare nu har laddat upp sina porträtt. 

Rötterbokhandeln hade under året ca 108 000 besök 
och 58 000 unika besökare, en viss ökning i förhål-
lande till fjolårets siffror. 

Publikationer

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

Släktforskarnas årsbok utkom i sin 28:e utgåva. 
Drygt 2 200 exemplar såldes. Ett grundläggande ar-
bete med personregister för de årgångar av årsboken 
(fr. o m 2006), för vilka register saknas på Rötter, 
har utförts.

Sveriges dödbok 6, 1901-2013, hade vid årets slut sålts 
i sammanlagt 12 000 exemplar (skivor och USB-min-
nen).

I handboksserien utkom under året tre böcker: Käll-
kritik och källhänvisningar av Michael Lundholm, 
Samiska Rötter med Enheten för demografi  och åld-
randeforskning vid Umeå universitet (CEDAR) som 
ansvarig och Vallonska rötter med Sällskapet Vallon-
ättlingar som ansvarigt.

En nyhet i produktionen av skrifter var Släktforska-
rens lilla faktabok, som blev en försäljningsframgång.

Arkiveringsguiden för släktforskare från 2009 gavs 
ut i en reviderad och utvidgad upplaga: Forska, Do-
kumentera, Arkivera.
 
Utbildning

Tre kurser för blivande kursledare i släktforskning 
genomfördes under året under ledning av Gunilla 
Didriksson och Anna-Lena Hultman. Sedan dessa 
avsagt sig fortsatt uppdrag, övervägs en ny upp-



6 ANGELÄGET 1  2017

läggning av kursverksamheten för diskussion under 
2017.

Reformer och projekt 

Ett arbete har inletts med att utveckla Rötters Vän-
ner så att förmåner på olika nivåer kan erbjudas. 
Planeringen för en släktforskarrörelsens betalsajt 
har integrerats i detta utvecklingsarbete, som har 
arbetsnamnet Premiumprojektet och kommer att 
diskuteras under 2017.  

I arbetet med Sveriges dödbok 7 var vid årets slut 
över 400 släktforskare engagerade som registrerare. 
Trots detta bedömdes det inte vara möjligt att, som 
planerats, få fram en komplett skiva till hösten 2017.  
I detta läge beslöt förbundsstyrelsen om publicering 
i två steg: en ”förhandsskiva” omfattande ca 2/3 av 
det nya materialet hösten 2017 och en ”slutskiva” 
hösten 2018. Detta framtvingade en revidering av 
budgeten för 2017.

Omvärldskontakter

Kulturdepartementet inbjöd i juni och september 
ett antal ideella organisationer inom kulturarvsom-
rådet, däribland vårt förbund, till samråd inför den 
planerade propositionen om kulturarvspolitik.  För-
bundsordföranden fi ck därmed en utmärkt möjlighet 
att tala för släktforskningens intressen, vilket gav 
resultat: I sin lagrådsremiss i december aviserade 
regeringen ett uppdrag till Riksarkivet att redogöra 
för förutsättningarna för att göra den digitaliserade 
arkivinformationen – bl. a kyrkböcker och mantals-
längder – fritt tillgänglig. 

Förbundsordföranden hade under året kontakter 
med Riksarkivet och Kungliga biblioteket i frågor 
om tillgänglighet till material. Diskussioner fördes 
också med SVAR i frågor om prissättning. I slutet av 
året beslöt förbundsstyrelsen att ställa sig bakom en 
revidering av 2010 års avtal med SVAR.

Bo Peter Persson har varit förbundets representant i 
styrelsen för Riksarkivets vänförening, Pro Memoria.

På ursprungligt mandat från Genealogiska Fören-
ingen har Erland Ringborg varit ledamot av Sven-
ska Nationalkommittén för Heraldik och Genea-
logi.

I juni tecknade förbundet ett avtal med Sveriges 
Hembygdsförbund om att identifi era gemensamma 
projekt och stimulera samarbete mellan släktforsk-
nings- och hembygdsföreningar. På många håll på-
går redan sådant samarbete. Vid Hembygdsförbun-

dets 100-årsjubileum i Stockholm i augusti framförde 
förbundsordföranden en hälsning från släktforskar-
rörelsen. Chris Bingefors medverkade med ett släkt-
forskningsföredrag i Hembygdsförbundets monter 
vid bokmässan i Göteborg i september.  

Slutord

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

Styrelseledamöters besök 
hos medlemsorganisationer

Chris Bingefors   
Sala-Heby Släktforskare
Västerås Släktforskarklubb

Susanne Gustavsson Sambia
Karlskoga-Degerfors Släktforskarklubb
samverkansgrupp för Trollhättebygdens Släktfor-
skarförening, Vänersborgs Släktforskare, Färgelan-
da Släktforskarförening, Sundals Släktforskarföre-
ning och Släktforskare på Dahl

Viktoria Jonasson
Ale Släktforskare
Föreningen Orusts Släktforskare 

Hjördis Lundmark
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs  
Nordanstigs Bygd- och Släktband forskarförening 
(med deltagande även från Dellenbygdens Släktfor-
skarförening)

Bo Peter Persson
DIS-Filbyter

Erland Ringborg 
Emigrantinstitutets vänner (årsmöte)
Föreningen för Smedsläktsforskning (årsmöte)
Hallands Släktforskarförening 
(överläggning om Släktforskardagarna)
Skånes Genealogiska Förbund 
(ordförandekonferens)

Carina Strömberg
Arvidsjaurs Släktforskarförening
Boden Överluleå Forskarförening och Älvsbyns 
Forskarförening (i Piteå tillsammans med före-
ningar från Luleå och Piteå som inte tillhörde 
förbundet)
Södra Västerbottens Släktforskare

Välkommen till Växjö 2018!
Släktforskardagarna 2018 kommer att äga rum i Växjö den 1-2 september med Emigrantinstitutets vän-
ner och Kronobergs Genealogiska Förening som värdföreningar. Temat är inte fastställt men kommer 
att röra sig om migration.
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Förvaltningsberättelse 2016
Allmänt

Styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund, 
802012-8297, har sitt säte i Solna kommun.

Verksamheten

Ändamålet för Sveriges släktforskarförbund är att 
som sammanhållande organisation:

 Tjäna medlemmarnas och släktforskningens 
 syften genom att bevaka och främja släktforsk- 
 ningens intressen.

 Värna om det släkthistoriska källmaterialet och  
 dess tillgänglighet för forskningen.

 Sprida kunskap om släktforskningen och dess  
 betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse och  
 vetenskap.

 Samarbeta med inhemska och utländska 
 organisationer.

Ekonomi

Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god 
trots förlust för 2016 på 1 749 tkr. Det egna kapitalet 
uppgick vid årsskiftet till 6 960 tkr.

Fr o m 2016 är Rötters Vänner och Rötterutveckling 
sammanslaget under ett verksamhetsområde, Rötter.

l omsättningen för Förbundsverksamhet ingår orga-
nisationsavgifter med 874 tkr.

De anställda fördelade sig enligt följande: Förbunds-
verksamhet 2,52, Släkthistoriskt Forum 0,99, Röt-
ters Vänner/Rötterutveckling 1,22, Bokhandeln 
1,07, Arsboken 0,84, och Projekt NÅDD 0,99. Sum-
ma: 7,63 (2016: 5,89). I personalkostnader för För-
bundsverksamhet ingår ersättningar till styrelsele-
damöter med 259 tkr.

Intäkter

Bidragen till Rötters Vänner har under 2016 min-
skat med 122 tkr. Prenumerationsintäkterna för 
Släkthistoriskt Forum har minskat något liksom för-
säljningen av årsboken.

Försäljningen i bokhandeln har minskat med drygt 
1 457 tkr jämfört med föregående år. Huvudförkla-
ringen är att Sveriges Dödbok 1901-2013 stod för en 
stor del av försäljningen 2015.

Organisationsavgiften har i likhet med tidigare år 
legat på 12 kr per föreningsmedlem. Per den 31 de-

cember 2016 har det rapporterats 70 066 medlem-
mar. 

Av intäkterna svarar bokhandeln för 53 % och orga-
nisationsavgiften för 9 %.

Kostnader

Bokhandelns direkta kostnader är lägre än föregå-
ende år beroende på lägre försäljning.

Kostnaden för släktforskardagar mm är betydligt 
högre än för 2015, främst beroende på att ordningen 
med en samrådskonferens tillkommit.

Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregå-
ende år. Detta beror främst på, enligt styrelsebeslut,
anställning av en marknadskoordinator och bok-
handelsadministratör på kansliet, en biträdande re-
daktör för släkthistoriskt Forum fr.o.m. april, en ny 
projektledare för Namn åt de döda fr.o.m. juli samt 
en projektanställd som utfört ett förarbete till per-
sonregister för årsboken.

228 tkr av personalkostnaderna täcks av ersättning-
en från Arbetsförmedlingen, vilket redovisas som öv-
rig intäkt.

Resultat per verksamhetsområde 
Jan-dec 2016 Omsätt-  Direkta Externa Personal-  Finansnetto/ Totalt
 ning kostnader kostnader kostnader avskr

Förbundsverksamhet  1 811  -1 -2 587  -2 118  135  -2 759
Släkthistoriskt Forum 1 406 -547 -29 -679 0 151
Rötter 670 -209 -16 -722 0 -277
Bokhandel 4 968 -2 255 -389 -595 -24  1 706
Årsboken  585 -345 -4 -209 0 28
Projekt NÅDD 0 -23 -4 -572 0 -598

Redovisat resultat 9 441 -3 378 -3 029 -4 895 112 -1 749

Resultat per verksamhetsområde
Jan-dec 2016 Omsätt-  Direkta Externa Personal-  Finansnetto/ Totalt
 ning kostnader kostnader kostnader avskr
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Jämförelser utfall-budget, tkr 

 Bokslut Budget Avvikelse 
Omsättning   9 441 9 396 45 
Handelsvaror och  -3 378 -3 296 -82
andra direkta kostnader 
Övriga externa kostnader  -3 029 -2 682 347 
Personalkostnader  -4 894 -4 149 -746
 
Avskrivningar  -71 -44 -27 
Rörelseresultat  -1 932 -775 -1 157 
Finansnetto  183 80 103 
Redovisat resultat  -1 749 -695 -1 054   
      
Flerårsöversikt 2012 2013 2014 2015 2016
Omsättning 11 463 9 231 11 929 10 995 9 441
Resultat -365 -817 1 726 812 -1 749
Soliditet 73% 74% 79% 78% 79%

Eget kapital  Balanserat Resultat Årets
  resultat utj.fond resultat Summa

Belopp vid årets ingång  1 613 943 6 282 560 812 497 8 709 000
Disposition enligt årsstämmans beslut  40 625 771 872 -812 497 0
Årets resultat    -1 749 174 -1749 174

Eget kapital vid årets utgång  1 654 568 7 054 432 -1 749 174 6 959 826

Förslag till vinstdisposition

Medel att disponera  

Balanserat resultat     1 654 568
Resultatutjämningsfond     7 054 432
Årets resultat     -1 749 174

Summa     6 959 826

Styrelsen föreslår att årets resultat - 1 749 174 överförs till resultatutjämningsfonden.

Förbundets resultat och ställning per 2016-12-31 redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tilläggsupplysnlngar.

Jämförelser utfall-budget, tkr

Bokslut Budget Avvikelse

Eget kapital  Balanserat Resultat Årets
  resultat utj.fond resultat Summa
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 Not 2016 2015

Rörelsens intäkter 

Omsättning 1 9 440 663 10 995 019
     
Rörelsens kostnader     
  
Handelsvaror och andra direkta kostnader  2 -3 378 454  -3 919 722
Övriga externa kostnader 3 -3 028 762 -2 331 086
Personalkostnader 4 -4 894 448 -4 114 389
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -71 030 -61 032

  -11 372 694 -10 426 229

Rörelseresultat   -1 932 030  568 790
    
Resultat från fi nansiella poster     
   
Ränteintäkter och liknande fi nansiella intäkter  184 036 244 205
Räntekostnader och liknande fi nansiella kostnader  -1 180 -501
     
  182 856 243 704  
 
Årets resultat  -1 749 174 812 494

Resultaträkning
Not 2016 2015
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Balansräkning
Not   2016-12-31  2015-12-31Not   2016-12-31  2015-12-31
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Not   2016-12-31  2015-12-31Not   2016-12-31  2015-12-31
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Tilläggsupplysningar
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Revisionsberättelse
Till Årsstämman i Sveriges Släktforskarförbund, org.nr 802012-8297

Vi har granskat redovisning, bokföring och styrelsens förvaltning samt tagit del av protokoll och verksam-
hetsberättelse för Sveriges Släktforskarförbund för verksamhetsåret 2016.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala 
oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Räkenskaperna är förda i god ordning. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Styrelsens ledamöter har enligt vår mening handlat i enlighet med fattade beslut och i överens-
stämmelse med förbundets stadgar.

Vi tillstyrker

att  stämman fastställer resultat- och balansräkningarna,

att  årets resultat disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt

att  styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet for räkenskapsåret 2016.

Solna den 20 april 2017

Halmstad 2017-04-20

Lars Sundell Marianne Strömberg



16 ANGELÄGET 1  2017

Nya intäkter och större ekonomisk stabilitet genom 

 nya former för abonnemang på publikationer  
 och databaser, ett nytt större projekt och

 successiv höjning av medlemsföreningarnas  
 avgifter. 

Det är huvudpunkterna i förbundsstyrelsens plan 
för de närmaste åren.

Försäljningen står ju sedan länge för den övervä-
gande delen av förbundets intäkter, framför allt tack 
vare de egna produkterna och då i första hand Sve-
riges Dödbok. 

Vi räknar med att Premiumprojektet fr. o m 2019, 
då försäljningen av dödboken ger full effekt, ska leda 
till såväl ökad avsättning för Släkthistoriskt Forum 
och Släktforskarnas Årsbok som nya intäkter från 
dödboken och andra databaser. 

Projektet ska ge bättre möjligheter för förbundet att 
dra till sig släktforskare som står utanför förening-
arna, och modellen med abonnemang kommer att 
minska variationerna i intäkter mellan åren och där-
med öka stabiliteten i ekonomin. 

Premiumprojektet är av stor betydelse för utveck-
lingen de närmaste åren, men förbundet behöver 
samtidigt ett nytt intäktsbringande projekt, re-
gistreringsprojekt eller annat, efter Sveriges Död-
bok 7. Förbundsstyrelsen avser att under hösten 
diskutera detta och emotser tacksamt synpunkter 
från föreningar och andra intresserade på val av 
projekt. 

Medlemsavgifternas andel av intäkterna uppgår i 
dag till bara omkring 9 procent. 

Det är olyckligt att förbundet gjort sig nästan helt 
beroende av den kommersiella verksamheten. Sedan 
avgiftsfrågan senast diskuterades vid en riksstäm-
ma – i Karlstad 2014 – har vi utvecklat en ordning 
som visar hur intäkter och kostnader fördelas mel-
lan olika områden av verksamheten. 

Förbundsverksamheten – dvs. intressebevakning, 
allmänna insatser för släktforskningen samt stöd 
och service till föreningarna – fi nansieras i dag med 
avgifter till bara en fjärdedel. Försäljningen ger för-
visso positiva effekter både för medlemsförening-
arna och för verksamheten som helhet, men det är 
nödvändigt att hitta en mera rimlig balans mellan 
de kommersiella intäkterna och föreningarnas bi-
drag till verksamheten. 

Förbundsstyrelsen vill ställa upp målet att en för-
bundsverksamhet av i stort nuvarande omfattning 
senast år 2021 ska fi nansieras med medlemsavgifter 
till minst hälften. 

Det innebär att avgifterna de närmaste åren ska för-
dubblas från nuvarande 12 kronor till 24 kronor per 
föreningsmedlem och år.  

Vid samrådskonferensen fi ck förbundsstyrelsen stöd 
för en successiv höjning av avgifterna med 3 kronor 
per föreningsmedlem och år med början 2018. 

Många föreningar var dock inte representerade vid 
konferensen, och föreningarna har också redan lagt 
fast sin budget för nästa år. Styrelsen vill därför inte 
föreslå någon höjning redan 2018. I stället föreslår vi 
en successiv höjning av avgifterna med 4 kronor per 
år under vart och ett av åren 2019, 2020 och 2021, 
alternativt en större höjning med 12 kronor redan 
2019. 

I det följande redovisar förbundsstyrelsen den revi-
derade budgeten för 2017, den planerade budgeten 
för 2018 och en översiktlig plan för de tre följande 
åren.

Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman

 godkänner den redovisade fl erårsplanen för  
 verksamhet och ekonomi,

 fastställer avgifterna för medlemsförening 
 och sammanslutning 2018 till 12 kronor per  
 medlem.

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

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

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

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

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

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

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

Avgifter för 2018 samt fl erårsplan 
för verksamhet och ekonomi 
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Förutsättningar för budgeten 
2018 och prognosen för kommande år 
Förbundsverksamhet 

Avgiftshöjning och medlemsantal
Prognosen för kommande år bygger på alternativet 
med en successiv avgiftshöjning med 4 kr per före-
ningsmedlem och år 2019-2021. 

Vi räknar med 69 000 medlemskap för 2018 (70 066 
2016) och därefter med en minskning med 1 000 per 
år (motsvarar ca -1,5 % jämfört med -3 % mellan 
2016 och 2017). 

Stämma, släktforskardagar 
och samrådskonferens 
825 tkr (1 milj enligt reviderad budget 2017) avsätts 
för stämma och Släktforskardagar (650 tkr) och sam-
rådskonferens (175 tkr).  Förbundets bidrag till Släkt-
forskardagarna minskas fr.o.m. 2018 med 100 tkr.

Kursverksamhet
Planerna på att komma igång med kursverksamhe-
ten i ny tappning bör realiseras under 2018. Även 
det administrativa stödet från förbundet förutsätts 
fi nansieras via kursavgifterna. 

Rötter 

För Rötter räknar vi med 250 tkr i direkta kostnader 
2018 och därefter 150 tkr per år. Detta baseras på 
att Premiumprojektet är det enda större projekt som 
vi kan budgetera för i nuläget utöver vad som krävs 
för allmänt underhåll och fortsatt utveckling.  

Släkthistoriskt Forum, 
årsboken & Rötters vänner 

Vi tror att en ökning till 6 500 årsprenumeranter på 
Släkthistoriskt Forum (6 000 2016) och 2 500 köpare 
av Släktforskarnas årsbok (ca 2 200 2016) är rimlig. 

Rötters Vänner fortsätter att minska (-16 % 2016) 
och vi väntar oss samma tendens tills ”nya Rötters 
Vänner” är klart i och med Premiumsidan på Rötter. 
Vi är då nere i 5 000 Röttervänner 2018. 

Premiumprojektet
Premiumprojektet med förmånliga paketerbjudan-
den på Rötters Vänner, Släkthistoriskt Forum och 
Släktforskarnas årsbok beräknas vara igång senhös-
ten 2018. Någon effekt av detta kan vi dock inte se 
förrän året därpå. Vi erbjuder tre paketnivåer:

Premium brons (motsvarar att vara Röttervän idag) 
Premium silver (Premium brons + tidningen
Premium guld (Premium silver + årsboken)

Det är mycket svårt att redan nu räkna med potenti-
ella intäkter av de olika paketerbjudandena. Dessut-
om får produkterna nya värden beroende på i vilken 
kombination som de säljs. Intäkterna blir givetvis 
högre per produkt om de säljs separat, samtidigt 
som vi vill att så många som möjligt ska se fördelen 
att teckna en årsprenumeration på fl era produkter 
samtidigt. Ca 2 500 personer är just nu (maj 2017) 
både Röttervänner och prenumeranter på tidningen, 
medan strax under 1 000 personer har hela paketet 
med årsboken.   

Under 2019 förutsätter vi att dessa följer med in i 
motsvarande Premium silver- och guldprenumera-
tioner och räknar med ett par hundra till på högsta 
nivån. Fr.o.m. 2020, när fördelarna med att vara 
premiumkund blivit mer inarbetade, bör de som vill 
utöka sin paketprenumeration bli fl er. 

Föreningsmedlemmarna
Vi tror att det bästa alternativet för att erbjuda fö-
reningsmedlemmar en särskild förmån inom Premi-
umprojektet är att ge en välkomstpremie i form av 
en rabattcheck på 50 kr i Rötterbokhandeln. Det kan 
för detta skapas en unik kampanjkod som är giltig 
vid ett köptillfälle per kund under det första prenu-
merationsåret. 

Vad mer? 
Utöver de paket som specifi cerats ovan planerar vi 
att presentera slutversionen av Sveriges Dödbok 7 
som nedladdningsbar fi l på Premiumsidan. Därefter 
fylls material på kontinuerligt. Planer fi nns bland 
annat på en ny databas med alla tidigare nummer 
av Släkthistoriskt Forum, kanske även vissa äldre 
utgåvor av årsboken.

Effektivisering och besparing
Vi planerar att gå ifrån det befi ntliga (mycket krång-
liga) externa prenumerationssystemet och integrera 
alla prenumerationer i systemet för Rötter, vilket bör 
ge en betydande effektivisering av och minskade kost-
nader för administrationen av prenumerationerna. 

I takt med att allt fl er väljer att prenumerera på ett 
paket per år istället för att som nu ha prenumeratio-
nerna uppdelade med olika intervall kommer också 
antalet utskick av pappersfakturor och därmed por-
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tokostnaderna att minska. Innan tekniken och an-
dra detaljer är på plats är det dock för tidigt att bud-
getera för detta.
 

Bokhandeln

Försäljning
Vi räknar med en försäljning i bokhandeln på 4 
miljoner per år 2018-2019 oberoende av dödboken. 
Fr.o.m. 2020 blir försäljningen beroende av vilka nya 
handböcker, häften och andra produkter av intresse 
som vi kan ta fram.

Sveriges Dödbok 7
2018 budgeterar vi för försäljning av 3 000 förhands-
skivor och lika många av slutprodukten som ned-
laddningsbar databas. 2019 hoppas vi kunna sälja 
ytterligare 8 000. Vi räknar sedan med 2 000 sålda 
exemplar 2020 och 1 000 2021. 

Framtagning av nya produkter
Vi lägger på ytterligare 100 tkr, exkl. sociala avgif-
ter, för framtagning av nya produkter (300 tkr enligt 
den reviderade budgeten 2017). Summan fördelas 
med 3/4 på kontot ”Arvoden författare” (motsv. löne-
utbetalningar) och 1/4 på ”Köpta tjänster bokhandel” 
(motsv. betalningar till företag). 

NÅDD

Kostnaderna för projektet NÅDD ligger till största 
delen på personal, men vi avsätter för 2018, precis 
som för 2017, 50 tkr för exempelvis ytterligare moti-
veringsinsatser.   

Löner tjänstemän 
och sociala avgifter

Under 2018 räknar vi med att ha projektledaren för 
NÅDD fortsatt anställd till och med november må-
nad, då den slutgiltiga produkten släppts. Därefter 
kommer vi sannolikt att behöva en motsvarande 
projektledare för ett nytt större projekt som ska ge 
intäkter from 2020. I avvaktan på beslut om detta 
projekt budgeterar vi inte för det nu. 

Förhoppningsvis kan personalen minskas med en 
halvtidstjänst fr.o.m. 2019 som följd av den nämnda 
effektiviseringen av prenumerationssystemet.

I övrigt satsar vi på att behålla dagens personal-
styrka. Lönerna är uppräknade med ca: 2,5 % per år 
i enlighet med förväntade lönerevisioner enligt kol-
lektivavtal. 

Rötter

SV
ER

IGE

S SL
ÄKTFORSKARFÖRBUND

WIKI- Dela med dig av 
din kunskap!

Visste du att “krämare” betyder köpman och 
att “fläcktyfus” orsakas av en bakterie som 
överförs av klädlöss? 

Dela med dig av ditt vetande i smått och stort 
och bidra till att göra Wiki-Rötter till det 
viktigaste uppslagsverket för såväl nybörjare 
som veteraner.

Gå in på wiki.genealogi.se. Under rubriken 
"Skriv artiklar" (på förstasidan) finns en in-
troduktion till hur man lämnar in sitt bidrag.

Var med och gör Wiki-Rötter till en verkligt 
interaktiv encyklopedi för oss släktforskare!          

wiki.genealogi.se

Sveriges Släktforskarförbund • Anderstorpsvägen 16 •171 54 Solna
Tel 08-440 75 50 • Fax 08-695 08 24 • info@genealogi.se • www.genealogi.se

g
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Projektbudget

2017 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Beslutad budget verksamhet forum    boken NÅDD
  
Omsättning 1 629 1 722 850 7 605 700 0 12 506
Direkta kostnader 0 -550 -590 -2 950 -165 -200 -4 455
Externa kostnader -2 676 -10 -35 -246 0 -5 -2 972
Personalkostnader -2 033 -751 -833 -722 -309 -285 -4 993
Finansnetto/ avskr. -33 0 0 -8 0 0 -41
Redovisat resultat -3 113 411 -608 3 679 226 -490 106
       
2017 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Reviderad budget verksamhet forum    boken NÅDD

Omsättning 1 634 1 722 850 5 200 700 0  10 106
Direkta kostnader 0 -560 -380 -2 625 -245 -50 -3 860
Externa kostnader -2 916 -10 -35 -246 0 -5 -3 212
Personalkostnader -2 137 -915 -838 -566 -306 -478 -5 240
Finansnetto/ avskr. -49 0  0  -24  0  0  -73
Redovisat resultat -3 468 237 -403 1 739 149 -533 -2 279
       
2018 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Planerad budget verksamhet forum    boken NÅDD

Omsättning 1 473 1 710 615 6 685 625 0  11 108
Direkta kostnader 0 -605 -300 -2 790 -260 -50 -4 005
Externa kostnader -2 749 -10 -35 -246 0 -5 -3 045
Personalkostnader -2 037 -844 -797 -815 -234 -610 -5 337
Finansnetto/ avskr. -24 0 0 -24 0  0  -47
Redovisat resultat -3 337 251 -517 2 810 131 -665 -1 326

2018 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Planerad budget verksamhet forum    boken NÅDD

2017 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Reviderad budget verksamhet forum    boken NÅDD

2017 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Beslutad budget verksamhet forum    boken NÅDD

2016 Förbunds- Släkthist Rötter Bokhandel Års- Proj Totalt 
Utfall verksamhet forum    boken NÅDD
  
Omsättning 1 811 1 406 670 4 968 585 0 9 441
Direkta kostnader -1 -547 -209 -2 255 -345 -23 -3 378
Externa kostnader -2 587 -29 -16 -389 -4 -4 -3 029
Personalkostnader -2 118 -679 -722 -595 -209 -572 -4 895
Finansnetto/ avskr. 135 0 0 -24 0 0 112
Redovisat resultat -2 759 151 -277 1 706 28 -598 -1 749
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Budget och prognosöversikt 2017-21
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Samrådskonferensen 4-5 mars
Närmare 80 ombud från medlemsföreningarna 
samlades på Norrlands nation i Uppsala den 4-5 
mars för att diskutera framtidsfrågor för förbun-
det. Här  följer en kort sammanfattning av diskus-
sionerna.

Släktforskardagarna i Växjö 2018

Med anledning av att den tänkta lokalen redan är 
uppbokad under ”vår helg”, normalt den fjärde hel-
gen i augusti, röstade ombuden för helgen 31/8-2/9 
2018 för nästa års stämma och Släktforskardagar.

Stadgeändringar m.m. 

Förslaget om ändrad ordning för beslut vid lika rös-
tetal fi ck inte något stöd vid konferensen. Ombu-
den förordade ett jämnt antal ledamöter för beslut 
i förbundsstyrelsen utöver ordföranden, men en del 
ansåg att det ändå var praktiskt att behålla formu-
leringen ”minst 8 ledamöter”. Det fanns också stöd 
för införande av samma regler för sammanträdesar-
vode för valberedningen som för styrelsens ledamö-
ter utom presidiet.

Kursledarutbildningen

Det rapporterades om de olika förutsättningar som 
fi nns hos föreningarna, bl.a. ifråga om samarbete 
med studieförbunden. Behörighetskraven diskutera-
des och majoriteten tyckte att det diagnostiska pro-
vet endast skulle vara ett krav för de kursdeltagare 
som inte anmälts av en medlemsförening. Några 
tyckte istället att det diagnostiska provet var för en-
kelt. 

Ombuden såg hellre att kurstillfällena spreds ut i lan-
det än att de skulle arrangeras på kansliet i Stock-
holm eller samordnas med Släktforskardagarna. 

Önskemål framkom också om bl. a att de pedagogis-
ka inslagen skulle förstärkas, att man skulle kunna 
erbjuda olika inslag av nätbaserad utbildning, att 
det borde skickas ut en enkät för att bedöma efter-
frågan och att en modell för utvärdering och en mall 
för kursmaterial borde läggas till. 

Status i maj 2017: Förslaget till kursledarutbild-
ning har bearbetats med hänsyn till ombudens syn-
punkter och skickats ut på remiss till föreningarna. 
Det fi nns möjlighet att svara till och med den 2 juni. 

Premiumprojektet

Se rapporten till stämman med en redogörelse för 
Premiumprojektet på nästa sida. 

Status i maj 2017: Enkäten med frågor om projek-
tet har skickats ut på nytt, nu till samtliga medlems-
föreningar. Vi hoppas på svar före midsommar! 

Förbundets ekonomi 

Tanken att avgiftsbelägga Anbytarforum fi ck inget 
stöd vid konferensen. Det fanns en förståelse för att 
en höjning av medlemsavgifterna behövs och majo-
riteten av ombuden förordade en successiv höjning. 
Några ansåg sig beredda att acceptera en större höj-
ning redan fr.o.m. 2018. 

Det konstaterades att en höjning av medlemsavgif-
ten bör genomföras i kombination med att förbun-
det tydligare redovisar vad förbundsverksamheten 
består av. 

Det framfördes också att det är viktigt att förening-
arna, för att inte tappa medlemmar, ska kunna mo-
tivera att den ökade avgiften ger ett ökat värde, och 
det måste förbundet hjälpa till med. 

Vidare diskuterades på vilka sätt förbundet skulle 
kunna öka sina intäkter och minska de fasta kostna-
derna liksom att föreningarna själva behöver hitta 
nya vägar för att öka sitt medlemsantal. 

Förslag på nya handböcker fördes fram, bl. a om 
förutsättningar för släktforskning i olika städer. 
Önskemål framfördes också om att återuppväcka en 
”idégrupp”, en grupp som arbetar med omvärldsbe-
vakning och funderar på framtidsfrågor. 

Se även ”Ordföranden har ordet” på sidan 3 och 
verksamhetsplan och budget med prognoser för kom-
mande år på sidorna 16-20. 

Digitaliserade dagstidningar

Ombuden anslöt sig till ett förslag av Ted Rosvall 
att förbundet skulle starta ett upprop för att trycka 
på Kungliga biblioteket (KB) när det gäller att göra 
de digitaliserade dagstidningarna mera tillgängliga.

Status i maj 2017: Ett upprop på Rötter har hittills 
samlat ca 3 000 underskrifter.
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Premiumprojektet ska resultera i en ny kanal för 
att mot betalning tillgängliggöra digitalt material 
inom ramen för Rötter, en kanal som både förbun-
det och föreningarna ska kunna bidra till och ha 
nytta av.

Rötterbokhandeln ska fortsatt vara förbundets för-
säljningskanal för böcker och annat material, medan 
”premium-sidan” på Rötter blir platsen för prenume-
rationer, abonnemang och nedladdning av material 
från förbundet och de medlemsföreningar som väljer 
att delta.  

Det fi nns tre huvudmotiv för Premiumprojektet:

1. Utvecklingen på det digitala området 

DVD- och CD-skivornas tid lider mot sitt slut, och 
inte heller USB-minnen kommer att kunna möta 
behoven när släktforskare i ökad utsträckning an-
vänder andra medier än persondatorn för att ta 
till sig information. I detta läge blir information 
som kan sökas på Internet alltmer väsentlig, och 
vi måste räkna med att databaser för släktforsk-
ning av det slag som hittills publicerats som skivor 
eller USB-minnen i stället ska tillhandahållas via 
nätet.

2. Behovet av breddning av släktforskarrörelsen. 

Också de många släktforskare, som av olika skäl inte 
är medlemmar i föreningar men som drar nytta av de 
insatser som förbundet gör för släktforskningen som 
helhet, borde bidra till att fi nansiera dessa insatser. 
Attraktiva erbjudanden inom Premiumprojektet bör 
vara en väg att uppnå detta. Samtidigt kan också  
föreningar som publicerar material på Rötter få nya 
intäkter, från släktforskare utanför medlemskret-
sen.
 
3. Behovet av stabilitet i ekonomin. 

Intäktssidan i förbundets budget kännetecknas av 
stora variationer mellan enskilda år, relaterade till 
variationerna i försäljningen av mera inkomstbring-
ande produkter som Sveriges Dödbok. En ordning          
där försäljningen i ökad utsträckning baseras på 
abonnemang kommer att bidra till att ”bergen och 
dalarna” i fråga om intäkter minskas och ge sta-
bilare förutsättningar för planering och budgete-
ring. Detsamma gäller givetvis för föreningar som        
medverkar.

Samrådskonferensen i Uppsala visade på ett klart 
stöd för Premiumprojektet. Fortfarande fi nns dock 
fl era frågetecken beträffande de praktiska och eko-
nomiska förutsättningarna för föreningars engage-
mang. Större klarhet om vad föreningarna vill är 
en förutsättning för att förbundet ska kunna arbeta 
vidare med de tekniska och ekonomiska frågor som 
föreningarna vill ha svar på. Den enkät med frågor 

om Premiumprojektet som gick ut till de deltagande 
i samrådskonferensen tillställs nu samtliga före-
ningar.  

Frågor som måste övervägas närmare är: 

 Vad vinner föreningarna på att lägga ut sitt 
 material på plattformen i stället för att fortsätta  
 sälja skivor/USB-minnen? 

 Hur mycket hjälp kan föreningarna vänta sig  
 av förbundet med att få sitt eget material klart  
 för publicering? 

 Hur ska föreningarna få betalt? 

 Kan föreningsmedlemmar erbjudas förmånligare  
 priser än släktforskare som inte är medlemmar?  
 Ska det i så fall gälla även medlemmar i en före- 
 ning som inte publicerar eget material?

Samtidigt som diskussionerna i dessa frågor förs vi-
dare är det angeläget att Premiumprojektet etable-
ras och därmed en ram ges för de fortsatta diskus-
sionerna. Projektet bör i ett första steg genomföras i 
vad avser förbundets egna publikationer och databa-
ser. Ambitionen är att detta ska ske under 2018 och 
att slutversionen av Sveriges dödbok 7 då ska inne-
fattas i det som erbjuds. I förberedelserna för pro-
jektet bör ingå diskussioner med Arkiv Digital om 
eventuellt samarbete i den situation som uppstår om 
det digitaliserade material som i dag tillhandahålls 
av Riksarkivet/SVAR blir fritt tillgängligt.

Förbundsstyrelsen föreslår 

att  riksstämman godkänner här angivna riktlinjer  
 för utveckling av Premiumprojektet.

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

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

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

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

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

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

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

Premiumprojektet
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Motioner
Motion nr 1 
Njudungs släktforskarförening om 
utbildningar knutna till förbundets 
handböcker

 Vi föreslår att släktforskarförbundet årligen ge-
nomför någon/några helgutbildningar som är knutna 
till sina egna handböcker t ex. Domstolsforska, Anor 
från landsvägen, Fader okänd... Detta är ett sätt för 
enskilda forskare att kunna förkovra sig, men även 
ett utmärkt tillfälle till kompetensutveckling för 
kursledare och styrelsemedlemmar. I många mindre 
föreningar tror vi det är som hos oss, vi har sällan 
råd ta in föreläsare utifrån, utan medlemmarna (of-
tast styrelsemedlemmarna) håller i våra föredrag.

För att nå fl era, bör man förlägga samma utbildning 
på mer än ett ställe, det är långt från södra till norra 
Sverige. För att nå ännu fl era skulle man som på 
släktforskardagarna kunna spela in allt och lägga ut 
på föreningens hemsida, tillgängligt t ex. via ”premi-
umprojektet”.

Släktforskarförbundet ska inte konkurrera med för-
eningarna men vi ser inte att detta skulle göra det, 
många av de anslutna föreningarna är små och har 
inga ekonomiska förutsättningar för att arrangera 
denna typ av utbildningar. Vi tror inte heller det på-
verkar får föreläsarna negativt, utan är positivt, se 
på DNA-forskningen.

Vi föreslår 

att  stämman beslutar att styrelsen ska se över  
 möjligheterna att genomföra ”Utbildningar  
 knutna till förbundets handböcker”.

Njudungs släktforskarförening
Margareta Edqvist
Ordförande

Förbundsstyrelsens yttrande

 Förbundsstyrelsen ser positivt på förslaget i mo-
tionen. Ett alternativ till geografi skt koncentrerade 
veckoslutskurser kan vara nätbaserade kurser med 
interaktiva inslag. Det kan också vara möjligt att 
kombinera nätbaserade moment med veckoslutskur-
ser. 

Styrelsen föreslår 

att stämman bifaller motionen.

Motion nr 2 
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening 
om Släktforskningens dag

 Släktforskningens dag har sedan den instiftades 
av Sveriges släktforskarförbund alltid varit den 
tredje lördagen i mars. Avsikten med dagen är att 
marknadsföra släktforskningen, berätta om fören-
ingen och förhoppningsvis få några nya medlemmar. 
Släktforskningens dag är därför en viktig dag för för-
eningar.

Intresserade som besöker den här dagen efterfrågar 
ofta en nybörjarkurs, och det är ingen lätt fråga så 
sent som i mars månad. De fl esta kurser går mot sitt 
slut och att starta en kurs som pågår långt in i maj 
är näst intill ogörligt. Svaret blir därför ofta - väl-
kommen tillbaka i höst när kurserna startar Igen. 
Med det svaret har föreningen sannolikt tappat både 
kursdeltagare och i förlängningen en medlem.

Med hänvisning till ovan föreslår vi

att  Släktforskningens dag fl yttas till tredje   
 lördagen i januari. Då blir släktforskningens  
 dag en bra början på vårterminen och före- 
 ningen får möjlighet att erbjuda nybörjarkur- 
 ser, sitt övriga programutbud under hela 
 vårterminen och får då möjlighet att genast  
 fånga det intresse som fi nns för släktforskning  
 och för föreningens verksamhet.

Nyköping-Oxelösunds släktforskarförening

Förbundsstyrelsens yttrande 

Släktforskningens dag ska självfallet förläggas så 
att den på bästa möjliga sätt bidrar till att stimulera 
intresset för släktforskning och för medlemskap i 
släktforskarföreningar. Förbundsstyrelsen har inget 
emot den föreslagna ändringen under förutsättning 
att den får ett brett stöd hos föreningarna. 

Styrelsen föreslår en öppen diskussion vid stämman 
där mars- och januari-alternativen ställs mot varan-
dra.
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Motion nr 3

DIS-Mitt m fl  DIS-föreningar om Skatteverkets 
regler beträffande ersättning till privatperso-
ner som anlitas av ideella föreningar

 Enligt skattemyndighetens bestämmelser gäller 
för en Ideell Förening vid utbetalning av ersättning 
till en privatperson generellt följande. Om utbetalt 
belopp är 1 000 kr eller mer skall föreningen inne-
hålla prelskatt och betala sociala avgifter samt läm-
na inkomstuppgift, gäller även den skattefria delen 
av reseersättningar.

Här har dock Ideella Idrottsföreningar ett undantag 
som inte borde accepteras av oss andra Ideella För-
eningar.

Enligt skattemyndighetens bestämmelser gäller föl-
jande endast för Ideella ldrottsföreningar.

Klippt från SKV 456:

Ersättning till Idrottsutövare 

För ersättning till idrottsutövare gäller särskilda 
regler. Först om en förening betalar ett halvt pris-
basbelopp eller mer i skattepliktig ersättning till en 
och samma idrottsutövare under ett kalenderår, ska 
föreningen dra av skatt på ersättningen, betala ar-
betsgivaravgifter och redovisa ersättning i arbetsgi-
vardeklarationen. Prisbasbeloppet ändras varje år. 
För år 2016 är beloppet 44 300 kr, d.v.s. ett halvt 
prisbasbelopp uppgår till 22 150 kr.

Följande räknas som idrottsutövare:

• aktiva idrottsutövare
• tränare och instruktörer
• materialförvaltare
• domare
• lagledare
• tävlingsfunktionärer

Jag har själv varit aktiv inom idrottsrörelsen un-
der 50 år och därvid haft alla typer av befattningar. 
Därav vet jag att ovanstående kategorier täcker alla 
personer som är verksamma i en idrottsförening och 
detta med skattemyndighetens godkännande. Gäller 
det tillexempel ett föredrag så räknas som regel före-
läsaren som en instruktör och samma sak gäller vid 
studiecirklar och har aldrig varit med om att skat-
temyndigheten haft någon annan åsikt.

Det är den här särbehandlingen av Ideella Idrotts-
föreningar som DIS-MITT skickar som en motion 
till Sveriges Släktforskarförbund där vi vill att för-
bundet, tillsammans med liknande rörelser i Sverige 
såsom Hembygdsförbundet, gör någon form av på 
tryckning på våra politiker så att även dessa typer 

av Kulturella ideella Föreningar skall omfattas av 
samma undantag. 

Ovanstående uppräkning skulle då kunna vara 
enligt följande:

• aktiva kulturutövare i föreningen
• cirkelledare och instruktörer
• materialförvaltare
• arrangemangsfunktionärer

Om Släktforskarföreningar och andra kulturella fö-
reningar skulle få dessa bestämmelser så skulle det 
minska kostnaderna för våra medlemmar och under-
lätta det administrativa arbetet för våra styrelser. 
Det är idag förmodligen så att många föreningar 
drar sig för att anlita privatpersoner vid olika typer 
av arrangemang om föreningen måste handha preli-
minärskatter för dessa. Föreningarna skulle slippa 
detta om denna förändring kunde åstadkommas.

Rolf Lusth
Ordförande i föreningen DIS-MITT

Följande av DIS Regionföreningar ställer sig också 
bakom denna motion:
DIS-NORD
DIS-ÖST
DIS-VÄST
DIS-FILBYTER
DIS-SMÅLAND
DIS-SYD

Föreningen DIS ställer sig härmed bakom denna 
skrivelse till Sveriges Släktforskarförbund.

Daniel Berglund
Ordförande i föreningen DIS

Förbundsstyrelsens yttrande

 Motionen innehåller inte en direkt hemställan 
utan syftet får utläsas i texten. 

Förbundsstyrelsen föreslår att stämman uppdrar åt 
förbundsstyrelsen att undersöka förutsättningarna 
för att släktforskarföreningar och andra ideella för-
eningar inom kulturområdet i skattehänseende ska 
likställas med idrottsföreningar när det gäller er-
sättning till privatpersoner som anlitas.
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Motion nr 4

Föreningen DIS om Riksarkivets tillhandahål-
lande av digitaliserat folkbokföringsmaterial 
enligt Regeringens uppdrag 2017-03-23

 I ett pressmeddelande den 23 mars 2017 meddelar 
regeringen att ’’Regeringen har i dag fattat beslut 
om ett uppdrag till Riksarkivet att beskriva förut-
sättningarna för och konsekvenserna av avgiftsfri 
och öppen arkivinformation. Uppdraget ska redovi-
sas den 15 maj 2017.”

Det är lätt att tycka att ”gratis är gott”. Verkligheten 
är dock mer komplicerad, det heter ju också ”there’s 
no free lunch’’. Faktum är ju att de företag som ge-
nom åren arbetat med att tillhandahålla bilder av 
källmaterial dels har påskyndat arbetet inom Riks-
arkivet (Genline var på sin tid en rejäl blåslampa), 
dels höjt kvalitén och bredden på materialet (främst
ArkivDigital).

Det vore sannerligen inte bra för svensk släktforsk-
ning om ArkivDigital försvann från banan, utkon-
kurrerade av Riksarkivet.

Det är kort förvarningstid, men DIS föreslår att 
Släktforskarförbundet ska driva en linje att Riks-
arkivet ska tillhandahålla materialet gratis upp 
till en viss gräns, t ex 1000 fria bildvisningar per år 
för varje konto, men ta marknadsmässigt pris där-
utöver, alltså i linje med dagens abonnemangspriser 
hos Riksarkivet. Just 1000 bildvisningar är förstås 
en godtycklig siffra, men med en sådan gräns skulle 
Riksarkivet till mycket stor del uppfylla sitt krav 

att tillgängliggöra materialet till allmänheten, sam-
tidigt som storkonsumenterna får betala som idag. 
Den begynnande släktforskaren bör ju klara sig hyf-
sat långt på den fria kvoten.

Däremot bör abonnemanget vara gratis för före-
ningsdrivna forskarlokaler, på samma sätt som öv-
riga utbildningsinstitutioner redan idag har tillgång 
till gratis abonnemang.

På stämman i augusti är det ovannämnda uppdraget 
från regeringen till Riksarkivet redan redovisat och 
klart. Motionen gäller därför vilken linje förbundet 
ska driva i fortsättningen.

Vårt yrkande är alltså att Förbundet i fortsätt-
ningen ska driva en linje enligt förslaget ovan.

Daniel Berglund
Ordförande
Föreningen DIS

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen kan inte ta ställning till motio-
nens förslag förrän Riksarkivets uppdrag redovisats. 
Diskussioner förs med Arkiv Digital i perspektivet 
av den förändring som uppdraget aktualiserar. För-
bundsstyrelsen kommer att diskutera motionen vid 
sitt sammanträde den 25 augusti och frågan kan se-
dan tas upp vid stämman på grundval av en muntlig 
rapport från denna diskussion.

Självklart vill du också läsa Sveriges ledande tidning om släktforskning  
– Släkthistoriskt Forum. 

Beställer du via nätet får du ett exemplar av Släktforskarens lilla faktabok 1 eller 
2 på köpet. Beställ på nätet: www.genealogi.se/shf-erbj (Gäller inom Sverige, under 2017 och 
så länge lagret räcker. OBS! endast vid nyteckning av prenumeration)

 +

släkt
ockksåså lläsässsaa SSvSvereriigigeses lll dededanandede ttiddidniiningng oomm slsläkäkt

historiskt Forum

Just nu!
2 på köpe
såsss länlängege laglagrret räckker. OBS! endadaast vidv  nsså så s llänge lagr

g 

Årsprenumeration plus  
Släktforskarens lilla faktabok  1 

eller 2 för endast 250 kr!       



26 ANGELÄGET 1  2017

Valberedningens förslag
Valberedningen har bestått av Karl-Ingvar Ång-
ström (ordförande), Eva Dahlberg, Torbjörn Näs, 
Thomas Fürth och Reine Björkman. 

De styrelseledamöter vars mandat fortsätter till 
2018 är Bo Peter Persson, Christian Arnet, Eri Lars-
son, Victoria Jonasson och Peter Niwong. 

Valberedningen har haft ett sammanträde i Stock-
holm och därutöver haft fortlöpande mejlkontakter. 
Vid sammanträdet den 27-28 januari 2017 intervjua-
des samtliga styrelseledamöter i anslutning till det 
styrelsemöte som hölls samtidigt i Stockholm. Samt-
liga avgående ledamöter meddelade att de kunde 
ställa upp för omval. Inga nomineringar har inkom-
mit från föreningarna. 
 
Valberedningen föreslår förbundsstämman

att  antalet förbundsstyrelseledamöter 2017-2018  
 ska vara 9 förutom ordföranden 

att  till ledamöter av förbundsstyrelsen 2017-2019  
 utse Carina Strömberg (omval), Chris Bingefors  
 (omval), Hjördis Lundmark (omval) och Roger  
 Lönnebjer (nyval), 

att  till revisor 2017-2019 utse Marianne Ström- 
 berg (nyval)
 
att  till revisorssuppleant 2017-2019 utse Björn  
 Carlsson (omval) och Eva Almqvist (nyval)
 
att  traktamente och reseersättningar normalt  
 utgår enligt statens reglemente vid förrättning  
 för förtroendevalda i förbundet
 
att  styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för  
 sina styrelseuppdrag fram till och med stäm- 
 man 2018 enligt följande:  

 Förbundsordföranden 3 prisbasbelopp 

 Vice ordföranden 1 prisbasbelopp 

 Övriga ledamöter sammanträdesarvode med 
350 kr/dag. Den som måste ta tjänstledigt med helt 
löneavdrag eller ta semester för att delta i samman-
träde med förbundsstyrelsen och, efter beslut av för-
bundsordföranden, annan förrättning kan erhålla 
sammanträdesarvode med 2,6 procent av ett prisbe-
lopp per dag. Detta gäller också ersättning till revi-
sorer som måste ta tjänstledigt med helt löneavdrag 
eller ta ut semester för att fullgöra uppdraget. Efter 
beslut av styrelsen kan detta  även gälla andra som 
fullgör uppdrag för förbundet.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken 
(2010:110) har för år 2017 fastställts till 44 800 kro-
nor. Procentsats enligt ovan avrundas till närmaste 
50-tal kronor.

Slutligen kan valberedningen meddela att alla i den-
na utom Reine Björkman är beredda att acceptera 
fortsatt förtroende. 

KARL-INGVAR ÅNGSTRÖM
Valberedningens ordförande

Roger Lönnebjer nominerad 
till styrelsen

 Född 1954 i Boden, 
Norrbottens Län. 1973 
fl yttade jag till Dalby i 
Skåne och har bott där 
sen dess. Har varit in-
tresserad av historia i 
hela mitt liv och gjorde 
redan i årskurs fyra ett 
specialarbete om släkt-
forskning. Sedan har 
min släktforskning va-
rit till och från genom 
åren. När man blir 
aktiv i någon förening 
eller förbund så har 
man ännu mindre tid 
att forska. Men man 
får väldigt många nya bekantskaper att prata släkt-
forskning och dess många problem med. Mina forsk-
ningsområden är Piteå- och Skellefteåtrakten, delar 
av Finland samt orterna runt Kristianstad. Det fi nns 
fortfarande mycket att forska kring och jag har ännu  
inte DNA-testat mig.

2009 fi ck jag frågan om att ingå i styrelsen får dåva-
rande Skånes Genealogiska Förbund som idag heter 
Skånes Släktforskarförbund. Där satt jag i sju år va-
rav sex år som dess ordförande och avgick därifrån 
2016. Under de här åren var jag även med i ett par 
projekt som Sveriges Släktforskarförbund hållit i. 
Har även varit med att starta upp EmiWeb som är en 
skandinavisk portal för emigrantforskning. Sitter nu 
som dess ordförande sen 2016. Samverkans- och ut-
vecklingsfrågor tycker jag är viktiga att arbeta med. 
Kanske jag kan bidra med mina erfarenheter och tan-
kar om jag blir invald i riksförbundets styrelse.

Ersättning till valbe-
redningens ledamöter
Enligt stadgarna är det valberedningen som föreslår 
ersättning till styrelsens ledamöter m fl . Valbered-
ningens ledamöter har i dag själva ingen ersättning.  
Förbundsstyrelsen anser att valberedningens leda-
möter fr. o m 2018 bör få sammanträdesarvoden med 
700 kr för ordföranden och 350 kr för övriga ledamö-
ter, det senare samma belopp som gäller för styrel-
sens ledamöter utom presidiet.
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Årets Örnbergpristagare
Hederspriset till Victor Örnbergs minne 
tilldelas i år Peter Olausson, Karlstad, 
som nominerats av Föreningen DIS. 

Peter Olausson började sin släktforskar-
bana redan i tonåren och presenterade 
sig i Genealogisk Ungdoms Tidskrift 
1977, där han berättade om sin forsk-
ning i ett antal västsvenska socknar. 
Han tillhörde Genealogisk Ungdoms 
styrelse 1977 - 1986 och var redaktör 
för föreningens tidskrift - från 1982 
Släkthistoriskt Forum - mellan 1981 
och 1986.  Sedan dess har han skrivit 
åtskilliga artiklar i tidskriften.

Redan i sin presentation 1977 nämnde 
Peter sitt intresse för domboksstudier, 
och han har i många år varit den dri-
vande kraften bakom Stiftelsen Tings-
huset i Häljebol. Där har det bedrivits 
registrering av domböcker, ett projekt 
som nu är avslutat och resulterat i att 
register för Gillbergs och Näs härads-
rätter fi nns tillgängliga hos SVAR.

Som historiker, numera lektor vid Karl-
stads universitet, har Peter Olausson en 
omfattande skriftproduktion. Han har 
behandlat allmogens sociala skiktning, 
särskilt storbönderna, och hans studier 
inom detta område tar upp ekonomiska, 
sociala och lokalpolitiska aspekter. I en 
artikel i Riksarkivets årsbok 2016 med 
titeln ”Rotehjonet och döden” behandlar 
han fattigdomens betydelse för socknar-
nas formering.

Andra inslag i Peters forskning handlar 
om arkivens, bibliotekens och museer-
nas framväxt och innehållsprofi l med 
tonvikt på Värmland. I ett par böcker 
har han lyft fram källmaterial av olika 
slag tillsammans med presentationer av 
forskningsläge i bl. a arkeologi, kyrko-
historia och rättshistoria. Migrations-
frågor - från 1600-talet till 1900-talet 
- hör också till Peters forskningsfält.

Peter Olausson är sedan länge verk-
sam på både central och lokal nivå inom 
hembygdsrörelsen och han är ledamot 
av styrelsen för Värmlands Hembygds-
förbund.

Med sin förankring i både släktforskar-
rörelsen och hembygdsrörelsen och sina 
många akademiska publikationer inom 
områden av intresse för släktforskning-
en är Peter Olausson en mycket värdig 
mottagare av årets Örnbergpris. 
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Årets eldsjäl
Till Årets eldsjäl har utsetts Hans Högman, Sollen-
tuna, nominerad av Nyköping-Oxelösunds Släktfor-
skarförening.

En mycket informativ och tilltalande hemsida - 
www.hhogman.se/militaria.htm - vittnar om Hans 
Högmans stora engagemang för släktforskning och 
hans intresse för den militära organisationen och 
människorna i den. Sidan är en guldgruva för alla 
som forskar på soldater, båtsmän och andra mili-
tärer, och den ger mycket värdefull information om 
regementen, indelningsverket, Sveriges krig, unifor-
mer, värnplikten mm. Hans underhåller och tillför 
också sidan information kontinuerligt.

Hans Högman brinner för militaria och han delar 
generöst med sig av sin kunskap till glädje för andra 
släktforskare. Han är därför en mycket värdig mot-
tagare av priset till Årets eldsjäl.

Årets släktbok
Till Årets släktbok har utsetts Ulla Thorsell Öst-
lunds bok Östanbäcksfolket, nominerad av Sollefteå 
Släktforskare.

Ulla Thorsell Östlund ger i sin bok en utförlig be-
skrivning av ättlingarna till paret Erik Persson och 
Brita Olsdotter, som levde i Östanbäck under första 
hälften av 1700-talet. Men boken ger inte bara data 
och släkttavlor utan också berättelser och beskriv-
ningar som belyser ekonomiska, kulturella och socia-
la sammanhang. Fotografi er och instruktiva kartbil-
der ger djup och liv åt framställningen. Notabelt är 
att författarinnan inte håller sig till det traditionella 
agnatiska perspektivet utan behandlar kvinnliga 
ättlingar på samma sätt som manliga. 

Hedersdiplom
Kriteriet för hedersdiplom är enkelt: Det delas ut 
till en eller fl era personer som gjort förtjänstfulla 
insatser i sin förening. Motivering lämnas av res-
pektive förening. Det innebär att det möjliga anta-
let mottagare av diplom är mycket stort. Samtidigt 
måste av praktiska skäl antalet pristagare begrän-
sas. I år inkom nio nomineringar från sex olika för-
eningar.

Förbundsstyrelsen anser sig inte, även om vi skul-
le begränsa antalet mottagare till en per förening, 
kunna göra meningsfulla prioriteringar mellan för-
tjänstfulla insatser som kan vara av vitt skilda slag 
men alltid är lokala. Principiellt kan också hävdas 
att en nationell organisation ska premiera insatser 
på nationell nivå. I detta läge har vi beslutat att inte 
dela ut något hedersdiplom i år och att inför nästa 
år överväga hedersdiplomens framtid. Vi har i stäl-
let skapat tre nya priser att tilldelas personer som, 

med en lokal bas, gjort insatser i och för nationella 
projekt. Dessa presenteras i det följande.

Årets gravstensinventerare
En grupp inom Hallands Släktforskarförening under 
ledning av Siv Bergenek har i fl era år gjort stora in-
satser när det gäller att organisera och genomföra 
gravstensinventering. Tack vare detta är invente-
ringsläget i Halland mycket gott. Arbetetet kommer 
att redovisas i föreningens monter vid Släktforskar-
dagarna och följas upp med en workshop om metoder 
i inventeringen.

Den berörda gruppen har, efter förslag av modera-
torn för gravstensinventeringen, Barbro Stålheim, 
utsetts till Årets gravstensinventerare.

Årets NÅDD-registrerare
NÅDD-projektet står och faller med de insatser som 
görs ideellt av de många frivilliga registrerarna. För-
bundet försöker på olika sätt stimulera intresset för 
att medverka i projektet. Det är viktigt att premiera 
särskilt stora insatser. Förbundsstyrelsen har därför 
beslutat att premiera en person som utmärkt sig på 
ett förtjänstfullt sätt i NÅDD-arbetet avseende både 
kvalitet och kvantitet. 

Efter förslag av projektledaren Anders Berg har Ag-
neta Tuulaniemi, Västerås, utsetts till Årets NÅDD-re-
gistrerare. Agneta har under hela arbetet med Dödbok 
7 registrerat ett stort antal poster med hög kvalitet och 
dessutom imponerande snabbhet. Bland hennes bidrag 
märks stora städer som Västerås och Falun, och det är 
mycket tack vare hennes insatser som registreringslä-
get för Västmanland och Dalarna är gott. 

Årets anbytare
Anbytarforum är hårt utsatt i konkurrensen med 
sociala medier, och det är viktigt att på olika sätt 
stimulera utnyttjandet av forumet. Förbundsstyrel-
sen har därför beslutat att premiera en person som 
hjälper andra och därmed bidrar till att göra Anby-
tarforum attraktivt.

En person som brukar börja sin dag med att be-
svara frågor på Anbytarforum, både enkla och mera 
komplicerade, och som dessutom gör detta på ett 
vänligt sätt och blivit känd för sin hjälpsamhet är 
Christina Helmby, Skövde. Efter förslag av tidigare 
och nuvarande anbytarvärdar, Viktoria Jonasson 
och Ulrika Palm, har Christina utsetts till Årets 
anbytare.

Årets pris för ökning av medlemsantal
går till DIS-Filbyter för den största faktiska ökning-
en (+ 161) och till Kiruna Forskarförening för den 
största procentuella ökningen (ca 56 %). 

Diplom och utmärkelser
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En dag på kansliet
Vad gör en marknadskoordinator, en 
kanslichef och en webbutvecklare 
egentligen? Lär känna oss som 
jobbar på Sveriges Släktforskarför-
bunds kansli lite närmare!

Mikael, ekonomi- och bokhandelsansvarig:

– Just nu sorterar jag in bokföringsmaterial i vårt 
arkiv här på kansliet. Vårens arbete för min del har 
annars till stor del handlat om att färdigställa för-
bundets årsredovisning för 2016 och budget för 2018. 
Den senare har Johanna och jag jobbat mycket med 
tillsammans. 

– Ekonomin upptar en stor del av mina arbetsdagar 
eftersom jag har hand om det mesta som rör bok-
föringen. Jag arbetar också mycket med att se till 
att det fi nns attraktiva produkter i bokhandeln. Till 
exempel har jag skrivit ”Släktforskarens Lilla Fak-
tabok” och ”Släktforskarens Lilla Faktabok 2” som 
även fi nns som välkomstpremier för dem som börjar 
prenumerera på Släkthistoriskt Forum. 

– Nästa stora arbetsuppgift blir att planera och för-
bereda bokhandelns del av Släktforskardagarna i 
augusti. Jag hoppas förstås på många besökare i vår 
monter!

Charlotte, marknadskoordinator/
bokhandelsadminstratör:

– Jag står och packar ordrar till våra kunder! Det är 
mycket beställningar just nu eftersom jag har skick-
at ut ett nyhetsbrev till våra kunder och föreningar, 
det gör jag varje gång vi får in nyheter eller har kam-
panjer och erbjudanden i Rötterbokhandeln. 

– Det tar oftast bara några minuter från att ett ny-
hetsbrev har gått ut till att beställningarna börjar 
komma in! Den här gången gäller det påfyllning av 
DNA-boken som är så populär, det är många som 

har hört av sig och frågat efter den. Nu ska det inte 
gå att missa att den är tillbaka, Hanna har skrivit 
om det på Rötter och jag har lagt upp en ny banner 
som rullar högst upp i bokhandeln. 

– Vi gör en hel del i marknadsföringsväg utöver van-
lig reklam, det är någonting på gång hela tiden och 
det gäller att välja i vilket sammanhang man ska sy-
nas och med vad. 

– I nästa vecka ska en fl yer med rabattkod till Röt-
terbokhandeln fi nnas med i den ”goodiebag” som de-
las ut under Seniordagen i Kungsträdgården, så den 
jobbar jag med i dag. Jag planerar även för boksläp-
pet vi ska ha för ”Emigrantforska på nätet”. Jag har 
skickat ut inbjudningar och Hanna ska skriva om 
det på Rötter och Facebook. 

– Snart ska jag börja jobba med vår annons med 
spännande nyheter och erbjudanden som ska vara 
med i utställarkatalogen under Släktforskardagarna 
i Halmstad!

Johanna, kanslichef:

– Vi har precis fått en inleverans av en ny handbok 
som jag kollar igenom. ”Emigrantforska på nätet” av 
Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman. Det är alltid 
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spännande att se resultatet av arbetet som alla in-
blandade lägger ner. 

– Under våren har det varit en hel del produktions-
planering och det är ju mitt ansvar att bland annat 
se till att vi håller alla tidsplaner. Införsäljningspe-
rioden av årsboken är snart över och vid midsommar 
måste handboken om Sjöfolk vara tryckeriet tillhan-
da för att vi ska kunna lansera den på Släktforskar-
dagarna. Jag vet att författaren Eva Johansson skri-
ver för fullt just nu och skickar på korrekturläsning 
parallellt. 

– I samband med styrelsemötet i Halmstad förra 
veckan var vi och tittade på arenan där Släktforskar-
dagarna ska hållas, det var väldigt fi na och luftiga 
lokaler. Jag tror att det kommer att bli väldigt bra! 

– I går var vi på ett lunchseminarium som handlade 
om den nya dataskyddsförordningen, vi behöver för-
bereda oss för de eventuella förändringar som vi kan 
behöva göra vad gäller insamlandet och hanteringen 
av personuppgifter i våra olika register innan den 
träder i kraft nästa vår. Nästa vecka har vi en inten-
siv planeringsdag inför Släktforskardagarna framför 
oss och så ska Angeläget med kallelsen till stämman 
färdigställas. De sista justeringarna i budgeten för 
2018 och de ekonomiska prognoserna för åren därpå 
måste vara gjorda innan dess. Det är mycket att för-
bereda varje år, men det är kul! 

Hanna, vikarierande redaktör:

– Ett nytt nummer av Släkthistoriskt Forum är på 
gång – det kommer den 26 juni och innehåller bland 
annat en djupdykning i mindre kända arkiv och ett 
superspännande DNA-reportage av Peter Sjölund. 

– Det är jag som, i samråd med biträdande redak-
tören Olle som jobbar halvtid, bestämmer vad tid-
ningen ska innehålla. Jag skriver en hel del artiklar 
själv, letar bilder, bollar idéer med frilansare och ser 
till att deras material kommer in i tid och passar 
tidningens format. Sedan redigerar Olle och jag tid-
ningen och jag skickar iväg den till tryckeriet. 

– En stor del av mitt jobb är även att hålla Rötter 
samt förbundets Facebooksida uppdaterade med 
intressanta nyheter. Nu i dagarna följer jag exem-

pelvis vad som händer efter Svenska Migrationscen-
trets konkurs och har just intervjuat författaren Eva 
F Dahlgren om hennes nya bok om foster- och barn-
hemsbarn. 

– Eftersom jag är bra på text korrläser jag även en 
del utskick och samarbetar med Charlotte kring bi-
tar av marknadsföringen, till exempel när nya böck-
er ska lanseras. 

– I augusti besöker jag Släktforskardagarna för an-
dra gången som vikarierande redaktör vilket jag 
verkligen ser fram emot. Jag känner mig stolt över 
tidningen vi gör och hoppas få möjlighet att visa upp 
den för så många som möjligt!

Nina, webbutvecklare:

– Just nu byter jag brandvägg och uppdaterar nät-
verket på kansliet. Det är förstås viktigt att nätver-
ket fungerar bra och säkert så att alla mina kollegor 
kan utföra sina arbeten. 

– I mitt jobb som webbutvecklare på förbundet har 
jag många olika arbetsuppgifter – jag ser till att all 
IT på kansliet fungerar, tar supportärenden från 
kunder samt utvecklar och underhåller förbundets 
hemsidor. Webbutveckling och underhåll är det jag 
huvudsakligen sysslar med. 

– Nu när fl ytten och uppdateringen av Anbytarforum 
avslutats är det största projektet för mig att fl ytta 
över förbundets hemsida Rötter till en ny plattform 
och uppdatera sidans innehåll. Rötter är en omfat-
tande hemsida med många invecklade funktioner 
och det gäller att få alla bitar på plats. 

– Uppdateringen av Rötter är ett nödvändigt steg 
för att kunna påbörja nästa stora projekt, Premium-
projektet. I övrigt bjuder varje dag på förbundet på 
nya utmaningar och man vet aldrig vad som fi nns i 
e-posten eller vad nästa telefonsamtal kommer att 
handla om. Det är det som är så roligt och stimule-
rande! Nu ska jag hjälpa en kund med installationen 
av ”Svenska ortnamn” och sedan ställa in lite portar 
på brandväggen.
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