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Information från

till medlemsorganisationernaANGELÄGET

Förslag till dagordning:

  1 Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar/
sammanslutningar.

  2 Val av stämmoordförande 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 årsredovisning och revisorernas berättelse

för föregående verksamhetsår samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen.

  8 Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen.
   Justering och komplettering av stadgar

  9 Behandling av motioner.
10 Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksam-

hetsår.
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.
12 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen.
13 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.
14 Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för tiden intill

dess nästa ordinarie riksstämma avslutats.
15 Övriga ärenden.

Sekretariatet är öppet 10.00 - 12.00.

Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet i foajen för registrering och för att
hämta ut stämmohandlingarna senast en timma före riksstämmans öppnande.

Kallelse till riksstämma 2005
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släkt-
forskarförbund till ordinarie riksstämma 2005 i Göteborg

Dag: Lördag den 27 augusti 2005
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Christine kyrka

Nr 2 maj 2005
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Anmäl alltid adressändringar skriftligt till förbundets kansli i Stockholm.
Kontrollera också att det är rätt personer i föreningen som får ANGELÄGET.

ANGELÄGET utges av Sveriges Släktforskarförbund
Redaktör och ansvarig utgivare: Ted Rosvall ted@genealogi.se
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172 66 SUNDBYBERG 08-695 08 24, fax

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

BDO Feinstein Revison AB
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Under 2004 har förbundet fått ytterligare flera
medlemsföreningar och passerade därmed 150.
Det är en glädjande trend, som även fortsatt
under 2005, och som förhoppningsvis resulterar
i en näst intill hundraprocentig täckning. Även
släktföreningar och arbetsplatsföreningar med
släktforskningsverksamhet knackar på dörren,
och med vissa stadgejusteringar kan det kanske
bli möjligt att hälsa även dessa välkomna.

Verksamhetsåret 2004 kom att präglas av
uppbrottet från lokalerna på Kungsholmen och
etablerandet av både förbundskansli och den
nya öppna verksamheten kring Släktforskar-
centrum i Sundbyberg. Förutom själva flytt-
ningen  har mycken tid och energi åtgått för att
få de nya lokalerna att fungera i vad beträffar
lås, larm, dator- och serverinstallationer,
Internet, postrutiner, nytt informationsmaterial
och mycket annat.

Även införandet av nya rutiner kring lokalut-
nyttjande och övrigt samarbete med Genea-
logiska Föreningen samt med de övriga för-
eningarna i huset har varit tidskrävande.

Släktforskarcentrum, som således är ett sam-
arbetsprojekt med Genealogiska Föreningen,
bygger på öppenhet och en önskan om att locka
nya grupper av besökare.

Den programverksamhet ”Mmm… som i
Måndagskväll” som drogs igång under vintern/
våren 2005 har visat sig mycket lyckosam, med
i genomsnitt omkring 100 besökare per träff.
Dessa kvällar, som olika föreningar tar ansvar
för, har också som syfte att få fram nya program
och föredragshållare, som föreningarna runt om
i landet sedan kan anlita för den egna program-
verksamheten. Tanken är också att centret på
olika sätt skall vara en resurs för alla förbundets
medlemsföreningar, via studiebesök, kurser och
konferenser och kanske också genom möjlig-
heten att använda lokalerna för temakvällar eller
temahelger.

2004 var det år då projektet ”Namn åt de
döda” tog fart på allvar och till sist resulterade i
77% färdiga poster, d.v.s. ca 1,2 miljoner per-
soner. Den hett efterlängtade nya versionen av
Sveriges Dödbok utkom så i början av april 2005,
till glädje för alla släkt- och hembygdsforskare,
pastorsexpeditioner, skattemyndigheter, arkiv
och bibliotek. Förutom den goda produkten kan
”Namn åt de döda” sägas vara en manifestation
av förbundets och medlemsföreningarnas

uppslutning kring ett gemensamt projekt och
har dessutom haft det goda med sig att nya
kontakter med arkivvärlden etablerats, och att
hanteringen av sekretessproblematiken både
belysts och fått goda och praktiska lösningar
från fall till fall. Glädjande är också att så många
lands- och stadsarkiv varit med på noterna och
på olika sätt medverkat till att resultatet blev
så enastående bra.

Stärkta av framgångarna ser både förbunds-
styrelsen, medlemsföreningarna och enskilda
det som en bjudande plikt att under de närmaste
åren försöka åstadkomma de resterande drygt
20% så att en kommande version 4 av Sveriges
dödbok därmed blir komplett.

Erfarenheterna från projektet ”Namn åt de
döda” kommer nu att appliceras på nästa stora
projekt: EMIBAS II – en resurs för emigrant-
forskning, där förhoppningen är att kunna samla
många frivilliga krafter till att göra även denna
resurs bättre och mer komplett.

Kontakter med RA/SVAR och flera andra
aktörer resulterade i ett par nya CD-produkter;
Sverige befolkning 1890 [Swedish Census 1890]
samt C. M. Rosenbergs ”Geografiskt-Statistiskt
Handlexikon öfver Sverige”. Samarbetet fort-
sätter nu kring Sveriges befolkning 1900 och
C. Grills ”Statistiskt Sammandrag af Svenska In-
delningsverket”, med ytterligare projekt i sikte.

Förbundets kontakter med arkiv- och myndig-
hetsvärlden har ökat kontinuerligt, och  förbun-
det uppfattas nu som sakkunnigt i en rad viktiga
frågor. Förbundets medverkan i den s.k. Till-
gänglighetsutredningen har medfört en rad
positiva skrivningar, som förhoppningsvis vinner
regeringens gillande, och som därmed skapar
en större tillgänglighet för folkbokförings-
materialet från 1900-talet än som annars hade
kunnat bli fallet. När det gäller sockenfrågan
får det sägas vara förbundets förtjänst att
frågan nu lyfts upp på en sådan nivå att be-
slutsfattarna knappast längre kan ignorera den.
Återstår att få regering och departement att
inse att släktforskningen har kommit för att
stanna, att den är en av de största och mest
aktiva kulturella folkrörelserna i Sverige idag,
samt att den förtjänar att satsas på.

Ted Rosvall
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Året i korthet

* 151 medlemsorganisationer mot 145 år 2003 - ökning 4%

* Totalt 62 677 medlemmar mot 55 063  år 2003 - ökning 14%

* Intäkterna ökade med 26% till 8 766 tkr

* Resultatet förbättrades till 358 tkr

* Inflyttning i nya lokaler i Sundbyberg

* ”Namn åt de döda” hade vid årsskiftet ca 1 200 000 klara poster

Fem år i sammandrag
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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 de även revisorer
och revisorsuppleanter. Andra frågor som
förekommer är beslut om inkomna motioner.
Senaste stämman i Östersund besöktes av
120 ombud.

Valberedningen
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå
i förbundets valberedning. Dess uppgift är att
till kommande riksstämma komma med förslag
till styrelseledamöter och revisorer.

Valberedningen består i dagsläget av fyra
personer samtliga oberoende från styrelse och
anställda.

Styrelsens möten
Förbundets styrelse består av 11 personer valda
av riksstämman.
Direkt efter riksstämman hålls ett så kallat
konstituerande styrelsemöte där styrelsens
arbetsordning fastställs. Vid detta möte utses
även firmatecknare för förbundet.
Styrelsen har under året haft 7 styrelsemöten.
En kort sammanfattning av varje styrelsemöte
framgår av årsredovisningen.

Styrelsens arbetssätt
Arbetsordningen föreskriver vilka punkter som
skall vara fasta och vilka som kan variera.
Normalt innehåller varje styrelsemöte genom-
gång av pågående projekt. Vid dess punkter
kan även personal från kansliet delta. Styrelsen
skall minst en gång per år sammanträffa med
förbundets revisorer.
Det finns under styrelsen tre råd
* RötterRådet
* ProduktRådet
* RedaktionsRådet
varav RötterRådet av styrelsen fått viss beslutsrätt.

Arbetsfördelning mellan styrelse och
kansli
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning,
tillsyn, organisation, strategier, intern kontroll,
budget och policies. Vidare beslutar styrelsen
om större investeringar.

Kansliet ansvarar för att förbundets förvalt-
ning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar

Ersättningar
Styrelsens arvode uppgick under verksamhets-
året till 108 tkr i enlighet med stämmans beslut.
Av dessa tillföll 68 tkr styrelsens ordförande.

Till styrelseledamöterna har utbetalats sam-
manlagt 170 tkr utgörande ersättningar för
faktiska kostnader, allt enligt RSV:s rekom-
mendationer. Förbundet har inga utfästelser
om pension, tantiem eller avgångsvederlag.

Beslutsprocess gällande ersättningar
Styrelsens och revisorernas arvode beslutas
varje år på riksstämman. Förslag till styrelsens
arvode utarbetas av den ovan nämnda val-
beredningen.

Styrelsen

Under verksamhetsåret från 2004-01-01 fram
till riksstämman har styrelsen bestått av

     Vald           Valbar
Ordförande
Ted Rosvall omval 2002 2004

Övriga ledamöter
Christina Gustavsson omval 2003 2005
Torbjörn Näs omval 2003 2005
Kurt Modig nyval 2003 2005
Sam Blixt omval 2002 2004
Sven Johansson omval 2003 2005
Barbro Stålheim nyval 2002 2004
Björn Fredriksson nyval 2002 2004
Kent Lundvall nyval 2002 2004
Ingrid Månsson nyval 2003 2005
Jan Nilsson fylln.   2003   2004

val

Vid riksstämman den 14 augusti 2004 omvaldes
Ted Rosvall som förbundsordförande på två
år. Sam Blixt och Barbro Stålheim avgick och
Anette Carlsson, Karlstad och Anna-Karin
Westerlund, Uppsala nyvaldes på två år.
Övriga valbara omvaldes på två år.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde,
15 augusti 2004, omvaldes Christina Gustavs-
son till 1:a vice ordförande och Torbjörn Näs till
2:a vice ordförande. Kurt Modig utsågs till
förbundskassör.

Då Christina Gustavsson avlidit valdes
Torbjörn Näs till 1:e vice ordförande och Ingrid
Månsson Lagergren till 2:e vice ordförande vid
styrelsesammanträde den 29 oktober 2004.
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Nättidningen RÖTTER
Nättidningen RÖTTER med Håkan Skogsjö som
huvudredaktör (fram till den 5 aug 2004, där-
efter Peter Karlsson som t f redaktör) är fort-
farande den mest besökta webbplatsen i sitt
slag i Sverige och förmodligen också i Norden.
Inga nya avdelningar har startats under 2004.
Besökfrekvensen (antal besök under året) för
några olika startsidor på RÖTTER har varit:

Projekt- och arrangemangsstöd

Projektstöd har under året beviljats för
följande projekt
* Föreningen G-gruppen:

Databas: Över Östersjön ........... 15 000
* Gällivare Släkt- och bygdeforskare:

Bokprojekt: Esajas Thomasson
och Elin Eriksdotter .................. 10 000

* Södertälje Släktforskarförening:
Torpinventering Turinge-Taxinge
socken ...................................... 5 000

Arrangemangsstöd har beviljats följande
föreningar
* Föreningen G-gruppen ................ 3 000
* Lunds släktforskarförening .......... 1 250
* Västgöta Genealogiska Förening... 1 650
* Föreningen Sollentuna Släktforskare

............................................... 1 705

Förbundsförsäkringen
Sedan 1999 är alla medlemmar i alla med-
lemsföreningar gruppolycksfallsförsäkrade via
Sveriges Släktforskarförbund. Försäkringen är
tecknad hos Försäkringsbolaget If.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som
drabbar den försäkrade under arrangemang i
regi av Sveriges Släktforskarförbund eller dess
föreningar, samt vid resa direkt till och från
sådant arrangemang.

Projektverksamhet

Från och med den 1 januari 2004 kan projekt-
kostnaderna särredovisas. Med kostnader av-
ses omkostnader och löner inkl. sociala avgifter.
För några projekt har även försök gjorts att
uppskatta de framtida intäkterna (försäljning
minus framställningskostnaderna).

Gravstensinventeringen
Fortsätter som tidigare under ledning av Kent
Andersson. En eftersläpning på ca 12 000 inven-
teringar har inarbetats. Kostnaderna under 2004
har varit 150 743 kronor vilket delvis täckts av
bidrag. Beräknas inte ge några intäkter.

Revisorer

Revisor har under året varit Ove Olsson, BDO
Feinstein Revision AB och Stig Aronsson,
Löddeköpinge. Ersättare har varit Carl-Göran
Backgård, Åkersberga.

Personal

Förbundet har under året haft följande
anställda:
* Gunvor Hjärtström – förbundssekreterare,

 projektledare
* Anneli Åkerström-Bohm - ekonomiansvarig,

 deltid
* Bonnie Raftö – kanslist
* Peter Karlsson – redaktörsassistent, data-

ansvarig
* Sara Sundin – kansliassistent
* Carl Szabad – projektledare
* Anna-Lena Hultman – projektledare, deltid
* Hans Egeskog – redaktör för Släkthistoriskt

Forum, deltid
* Kent Andersson - förestår kontoret i

Göteborg och ansvarig för gravstens-
inventeringen

* Lisbeth Dahlin – tf förbundssekreterare
Totalt 7,8 helårsarbetare (6,3)

Förbundets utbud

Släkthistoriskt Forum
Släkthistoriskt Forum har under 2004 kommit
ut med fem nummer. Redaktör har varit Hans
Egeskog, Kalmar. Nedanstående antalsjäm-
förelse avser sista numret år 2004 resp. 2003.

Svenska Antavlor
Svenska Antavlor har givits ut med två nummer
(nr 8 och 9), med Kent Andersson som redaktör.
Nr 10, varmed skriftserien avslutas, utkom i
mars 2005.

Släktforskarnas årsbok
Förbundets sjuttonde årsbok, Släktforskarnas
årsbok ’04, utkom i juni, med en upplaga om
5 489 distribuerade exemplar. Redaktör:
Håkan Skogsjö.

Rötters förstasida 2 024 547
Anbytarforum 1 529 474

Antal 2004      2003
Tryckta 9 500 9 700
Distribuerade i Sverige 9 011 9 149
Distribuerade i utlandet     86 101
Prisexemplar (inkl föreningar)    200 161
Byten (med andra tidskrifter)      28 28
Till bokhandeln    403 450
Prenumeranter totalt 8 879 9 061



9

Sveriges befolkning 1890
Den i samarbete med RA/SVAR framtagna CD-
skivan utkom i november 2003. Förbundets
andel i kostnaderna har varit 10 696 kronor
vilket har bekostas av RA/SVAR enligt avtal.

Sveriges befolkning 1980
En CD-skiva enligt rubriken har publicerades
under året. Projektledare Carl Szabad. Under
2004 nedlagda kostnader är 75 042 kronor.
Intäkterna under de kommande två åren har
uppskattats till ca 0,9 miljoner kronor.

Sveriges Dödbok 3
Första etappen av ”Namn åt de” döda avslutades
i december och resulterade i ca 1,2 miljoner
klara poster. Koordinator för projektet har varit
Anna-Lena Hultman.

Uppgifterna har under ledning av Carl Szabad
omformats till ett underlag för en ny CD-skiva
som kompletterats med tidigare och senare
uppgifter. Skivan är planerad att utkomma
under första kvartalet 2005.

Kostnaderna under 2004 har varit samman-
lagt 1 000 563 kronor. Intäkterna under de
kommande två åren har uppskattats till ca
1,8 miljoner kronor.

EMI-Bas ver 1.0
I samarbete med Svenska Emigrantinstitutet
har arbetet med detta projekt startats under
hösten 2004. Koordinator för projektet är Anna-
Lena Hultman. Under 2004 nedlagda kostnader
är 19 427 kronor. (Ytterligare kostnader tillkom-
mer under 2005). Intäkterna under de kom-
mande två åren har uppskattats till ca 150 000
kronor

Supplementet till Elgenstierna
Arbetet pågår med vissa utökade resurser.
Projektledare Carl Szabad. Under 2004 ned-
lagda kostnader är 46 582 kronor.

Kugelbergska samlingen
Arbetet har delvis fortsatt under året, och
beräknas kunna avslutas under 2005.
Projektledare Peter Karlsson. Under 2004 ned-
lagda kostnader är 67 782 kronor.

Bygdéns herdaminne
Faksimil och supplement publicerades i augusti
2004. Projektledare Carl Szabad. Under 2004
nedlagda kostnader är 37 993 kronor.
Intäkterna under de kommande två åren har
uppskattats till ca 400 000 kronor.

Presentationsprogram
Baserat på tidigare utarbetad kravspecifikation
presenterades projektet till årsstämman.
Projektansvarig har varit Sven Johansson.
Under 2004 nedlagda kostnader är 3 797 kronor.
(Kostnaderna för programmering tillkommer
under 2005). Kommer att erbjudas gratis till
intresserade föreningar.

Skolpaket
En förberedande studie har utförts av Björn
Fredriksson. Nedlagda kostnader 2 233 kronor.
Beslut om eventuell fortsättning kommer att
fattas under 2005.

Registerprogram för skattelängder
En förberedande studie har utförts och en
kravspecifikation har fastlagts.
Programmeringsarbetet kommer att starta
under 1:a kvartalet 2005.

Nya publikationer

Carl Martin Rosenberg
”Geografiskt-statistiskt
handlexikon öfver Sverige”
Innehåller uppgifter om drygt
65.000 svenska orter vid tiden
omkring 1880. Ett samarbets-
projekt mellan RA/SVAR och Sveriges Släkt-
forskarförbund.

Leonard Bygdén
”Hernösands stifts
herdaminne”
Leonard Bygdéns klassiska herda-
minne över Härnösands stift från
tidigt 1300-tal till 1904 då Luleå
stift bröts ut. Fyra band fyllda
med norrländska präster!
Faksimil.

Carl Szabad, Bertil Hasselberg
” Hernösands stifts herdaminne,
supplement”
Tre uppsatser rörande komplet-
teringar och rättelser till Leonard
Bygdéns klassiska herdaminne
över Härnösands stift samt ett
fullständigt personregister.

Rosenberg
I samarbete med Riksarkivet/SVAR har en CD-skiva
framtagits innehållande ”Geografiskt-statistiskt
handlexikon öfver Sverige”.
Förbundets andel i kostnaderna har under 2004
varit 34 048 kronor.

Grill
I samarbete med Riksarkivet/SVAR har påbörjats
framtagningen av en CD-skiva innehållande
”Statistiskt Sammandrag af Svenska Indelnings-
verket”. Förbundets andel i kostnaderna under 2004
har varit 9 648 kronor.

Sveriges församlingar genom tiderna
En förstudie har utförts av Carl Szabad. Nedlagda
kostnader 10 589 kronor. Beslut om eventuell
fortsättning kommer att fattas under 2005.
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Kontakt och informations-
verksamhet

Information om verksamheten
Ordföranden och flera styrelseledamöter samt
anställda har under året besökt ett antal
regionala och lokala föreningar och informerat
om förbundet;

Ted Rosvall har bl.a. besökt föreningarna i
Skånes Genealogiska Förbund (Klippan),
Södra Roslagen, Hembygds- och Släktforskare
Nolaskogs, Skara, Mark, Helsingborg, Jön-
köping och Lindesberg samt Borås.

Jan Nilsson representerade förbundet vid
Dansk Personalhistorisk Forenings 125-års-
jubileum i Köpenhamn i september.

Sam Blixt har uppvaktat Blekinge Släkt-
forskarförening vid deras jubileum.

Ingrid Månsson Lagergren besökte DIS-Mitt
under två dagar i oktober.

I mars genomfördes förbundets fjärde
Släktforskar- och Förtroendemannakonferens,
denna gång på Bohus Museum i Uddevalla.

Den 4 december invigdes Släktforskar-
centrum i Sundbyberg av Riksarkivarie Tomas
Lidman i närvaro av ca 120 särskilt inbjudna.

Dagen därpå var det öppet hus i lokalerna,
som under sex intensiva timmar besöktes av
mellan 1 000 och 1 500 personer.

Riksstämman
Riksstämman 2004 avhölls den 13 augusti
2004 i Östersund i arrangemang av Jämtlands
Läns Släktforskare, varvid 77 medlemsför-
eningar med sammanlagt 120 ombud deltog.
Till stämmoordförande utsågs Per Söderberg,
Östersund med Erik Artur Egervärn, Östersund
som vice mötesordförande.

Riksstämman fastställde föregående års
verksamhetsberättelse och det kommande
årets budget och avgifter.

Victor Örnbergs Hederspris utdelades detta
år till Thord Bylund.

Förbundets Hedersdiplom för förtjänstfull
gärning inom släktforskarrörelsen utdelades vid
stämmomiddagen till Sven Andersson, Kalmar,
Lars Blomberg och Björn Johansson, Linköping
samt Anna-Stina Strandin Freij, Södertälje.

I samband med riksstämman anordnade
arrangörerna släktforskardagar 12-14 augusti
med utställningar av föreningar, arkiv, databaser
och många andra deltagare och föredrag.

Släktforskardagarna hölls på Folkets Hus i
Östersund. En rad mycket välbesökta föredrag
ingick också i programmet. Stämmomiddagen
avhölls även denna på Folkets Hus med pris-
utdelning och underhållning.

Sveriges befolkning 1980
En heltäckande databas över de
drygt 8,3 miljoner personer som
bodde i Sverige i november 1980.

The Swedish Census 1890
A complete database containing
all persons who were registered
in Sweden on December 31, 1890
- almost 4.8 million records.

Kurser och konferenser

Släktforskar- och
förtroendemannakonferens
I Uddevalla hölls den 27 – 28 mars 2004 en
ordförandekonferens med 75 deltagare. Bland
de ämnen som diskuterades märktes
* Kvantitet eller kvalitet?
* Amerikanska Internetdatabaser

(Föredrag, öppet för allmänheten)
* Digitala forskarstugor
* Släktföreningar i förbundet?
* Digitalkameran i släktforskningen

(Föredrag, öppet för allmänheten)

Ordförandekonferens
I samband med riksstämman i Östersund hölls
en ordförandekonferens, under vilken det bl a
diskuterades nättidningen RÖTTER, frågan om
släktföreningar i förbundet, frivilliga medar-
betare och digitala prioriteringar.

Cirkelledarna
Helgen den 13 – 14 mars genomfördes en
cirkelledarkurs  i Växjö, där man tog upp så
vitt skilda ämnen som Udda källor, Forskning
i domböcker, Emigrantforskning, Källkritik,
Cirkelledaren, Kvalitet i släktforskning, Kyrko-
böcker på nätet, Släktforskarens verktygslåda,
Kartor i släktforskning, Digitalt – om kameror,
skanning och presentation i bildspel.

Under släktforskardagarna i augusti i Öster-
sund hade cirkelledarna ytterligare en kurs
och ur programmet kan nämnas en diskussion
om Rötters framtid, ett föredrag av Tom Juslin
om migration över Kvarken och släktforskning
i Finland samt grupparbeten i digital bild-
behandling tillsammans med redaktörerna.
Under året har tre nummer av Släktcirkeln
utkommit.

Redaktörskurserna
Kursen i Östersund under släktforskardagarna
2004 var inriktad på bilder och bildbehandling
i dator och lockade ett 20-tal deltagare. Dock
var antalet datorer begränsat och utbytet av
kursen blev därför väldigt olika för deltagarna.
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Förbundet har inga räntebärande skulder.
Soliditeten uppgick till 75,8 % (80,4%)

Investeringar
Under året har investerats i en ny datasal i
Släktforskarcentrat. Dessutom har smärre
investeringar gjorts i ny kontorsutrustning i
samband med flyttningen till Sundbyberg.
Totala investeringen är 316 tkr.

Styrelseberättelse

Styrelsen har under året haft sju samman-
träden varav ett konstituerande. Här följer
några av besluten i korthet

Uddevalla 16 – 17 januari 2004
* Ny förening: Inlands Släktforskare
* Löpande prenumerationstid för

Släkthistoriskt Forum
* Ny telefonväxel
* Förstudie rörande modern e-bokhandel
* Utökat deltagande i bokmässan

Uddevalla  26 – 27 mars 2004
* Nya föreningar: Matarengi Forskarförening,

Mariestadsbygdens Släktforskarförening,
Lidköpingsbygdens Släktforskare.

* Påbörja förhandlingar med hyresvärden
och intresserade föreningar om att flytta
kansliet till Marabou-huset

* Anslag till modern e-bokhandel
* Anslag till presentationsprogram
* Val av SVAR:s programversion av Rosenberg

Östersund 23 – 24 april 2004
* Godkännande av verksamhetsberättelse

för 2003 samt diskussion av verksam-
hetsplan för 2005

* Årets arkivpris, årets bibliotekspris, årets
Viktor Örnbergspris, Hedersdiplom samt
behandling motioner till riksstämman

* Avtal med Svenska Emigrantinstitutet an-
gående Emibas 1.0 presenterade och god-
kändes

Östersund 12 augusti 2004
* Hyresavtal för nya lokaler samt under-

hyresgäster presenterades och godkändes
* Särskilt samarbetsavtal mellan förbundet

 och GF

Östersund 15 augusti 2004
* Konstituering:

1:e vice ordförande Christina Gustavsson,
2:e vice ordförande Torbjörn Näs

* Firmateckning och attestordning fastställdes
* Arbetsgrupp för utarbetning av riktlinjer

för ett reaktiverat Rötter-Råd tillsattes

Kontakter med myndigheter och
institutioner
I april uppvaktade Sveriges Släktforskar-
förbund och Sveriges Hembygdsförbund Riks-
antikvarieämbetet i sockenfrågan. Samma
månad besökte Ted Rosvall Släktforskarnas
Hus i Leksand, Migranternas Hus i Alfta, RA/SVAR
i Ramsele, Bollstabruk och Sollefteå samt
Landsarkivet i Östersund.

I maj deltog Anna-Lena Hultman vid Emi-
grantkonferensen i Kisa och Ted Rosvall vid
Pro Memorias årsmöte i Stockholm.

Under våren och sommaren deltog Ted
Rosvall, som representant för både släkt-
forskarförbundet och hembygdsförbundet, i
en rad möten med den statliga utredningen
om digital tillgänglighet för folkbokföringen ca
1900-1991.

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

Förbundet har som remissinstans inkommit
med ett yttrande över fem motioner kring
sockenfrågan, samt även avsänt ett frivilligt
yttrande kring frågan om Riksantikvarie-
ämbetets föreslagna omlokalisering.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Verksamheten består dels i service till förbun-
dets medlemsföreníngar dels i försäljning och
utgivning av egna och andras produkter lämp-
liga för släktforskningsaktiviteter. Båda dessa
verksamheter har under året utvecklats kraftigt.

Väsentliga händelser
Den ojämförligt största händelsen under året
är Förbundets flyttning till nya lokaler i Sund-
byberg och uppbyggnaden av ett Släktforskar-
centrum i samarbete med Genealogiska För-
eningen.

Intäkter och resultat
Intäkterna under året uppgick till 8 766 tkr
(6 954 tkr). Den största enskilda intäkten är
bokförsäljningen med 5 089 tkr (3 536 tkr).
Resultatet uppgick till 358 tkr (-591 tkr)

Finansiell ställning
Varulagret har ökat med 110 tkr. De största
ökningarna har förorsakats av Bygdéns
Herdaminne och Släktforskarnas Årsbok ’04.
De under året nedlagda kostnaderna för fram-
tagning av Sveriges Dödbok 3 på sammanlagt
1 001 tkr har ökat tillgångarna med samma
belopp.

Likvida medel och kortfristiga placeringar
uppgick till 6 241 tkr (5 766 tkr).
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Sundbyberg 29 - 30 oktober 2004
* Parentation för Christina Gustavsson
* Ny konstituering:

1:e vice ordförande Torbjörn Näs,
2:e vice ordförande Ingrid Månsson Lagergren

* Ny firmateckning
* Ny förening: Gagnefs släktforskarförening
* Beslut om att använda systemet Composer

från företaget PBS för ny e-bokhandel
* RötterRådet reaktiverades
* Uppsägning av lokaler i Göteborg samt

beslut om att påbörja arbetet med att hitta
nya, bättre lokaler

Sundbyberg 4 december 2004
* Anställning av Lisbeth Dahlin som förbunds-

sekreterare och Åza Olofsson som informatör
* RötterRådet fick i uppdrag att undersöka

strukturen på förbundets webbsidor

Valberedningens berättelse
Valberedningen träffades i samband släkt-
forskarkonferensen i Uddevalla och intervjuade
då den dåvarande styrelsen, och hade sedan
överläggningar via telefon och e-post.
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Verksamhetsintäkter

Avgifter mm 1

Försäljning 2

Bidrag och gåvor
Hyresintäkter
Förändring av pågående arbete 3

Övriga verksamhetsintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror 4

Övriga externa kostnader 5

Personalkostnader 6

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar  2004-12-31
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7

Summa anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Varor under tillverkning
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2003

393 653
6 165 243

223 512
121 455

0
50 228

6 954 091

-2 846 140
-2 483 311
-2 366 542

-128 717
-7 824 710

-869 344

280 546
-696

279 850
-590 769

-590 769

2003-12-31

203 605
203 605

0
0

203 605

680 103
0

200 000

215 921
188

105 054
321 163

5 765 569
7 643 000

6 966 835

2004

370 589
8 056 215

145 541
136 354

1 000 563
57 076

9 766 338

-4 072 320
-2 113 344
-3 132 221

-191 270
-9 509 155

257 183

101 152
0

101 152
358 335

358 335

327 854
327 854

305 750
305 750
633 604

790 070
1 000 563

200 000

432 833
302

319 188
752 323

5 488 481
8 231 437

8 865 041

Resultaträkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostn och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Redovisningsprinciper och noter
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning
nedan. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Det verkliga
värdet har beräknats till nettoförsäljningsvärdet d v s försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad.

Upplysningar till enskilda poster
Not      2004    2003
1 Avgifter m.m.

Organisationsavgifter efter avdrag av
föreningarnas bonus

2 Försäljning
Prenumerationsavgifter
Rötters Vänner
Arrangemang1

Årsbok1

Bokhandel
Annonsintäkter
Hyresintäkter
   1 Ingår i Bokhandel år 2003

3 Förändring av pågående varor
Avser kostnader för framtagning av
CD-skivan Sveriges Dödbok 3

4 Handelsvaror
Kostnader tidskrifter
Kostnader sajter
Kostnader årsbok

5 552 535
358 335

5 910 870
5 910 870

560 630
58 535

472 571
1 862 435

2 954 170

8 865 041
Inga
Inga

6 143 304
-590 769

5 552 535
5 552 535

1 011 012
32 581
70 128

504 184

1 617 905

7 170 440
Inga
Inga

1 595 054
358 308
114 463
857 945

5 089 182
98 217

136 354

1 685 544
196 657

0
0

4 145 664
138 720
121 455

538 982
149 022
388 797
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Kostnader arrangemang
Kostnader bokhandel
Stöd till föreningarna
Direkta kostnader projekt

5 Diverse övriga externa kostnader, varav
Lokalhyra
Städning, underhåll lokal
Övr lokalkostnader
Förbrukningsmaterial
Porto

6 Personalkostnader
Löner och arvoden (exl styrelsearvoden)
Styrelsearvoden
Traktamente och kostnadsersättningar
Soc. avg och pensioner
Övriga personalkostnader

7 Inventarier
Ingående Balans
Inköp
Utgående ack anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

8 Eget kapital Eget kapital Eget kapital Fritt eget kapital
Släktforskarförbundet 5 552 535 5 552 535
Årets vinst 358 335    358 335

5 910 870

207 792

503 612
124 450

0
114 022
295 180

1 552 821
72 920
40 659

656 306
43 837

99 796
232 526
332 322

0
-128 717
-128 717
203 605

378 534
2 055 006

119 765
556 251

652 695
100 054
102 586
190 437
215 314

2 026 730
108 519
126 111
829 131
41 738

332 322
315 519
647 841

-128 717
-191 270
-319 987
327 384
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Till riksstämman i Sveriges Släktforskarförbund
Org.nr. 802012-8297
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Sveriges Släktforskarförbund för år 2004-01-01 till 2004-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av
årsbokslutet. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen
på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om
att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt
att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bokföringslagen
eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med

föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att riksstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse
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Till styrelsen i Stiftelsen Genealogisk Ungdoms Fond

Jag har granskat räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Genealogisk Ungdoms
Fond för räkenskapsåret 2004 01 01-2004 12 31. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsräkenskaperna
och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsräkenskaperna inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsräkenskaperna samt
att utvärdera den samlade informationen i räkenskaperna. Vi har granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om någon ledamot
på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min
revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Styrelseledamöterna har inte handlat
i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 20 april 2005

Ove Olsson
Auktoriserad revisor

Genealogisk Ungdoms Fond

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Bankmedel
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Fondkapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

2003 12 31

106 913
106 913

107 282
-369

106 913

106 913

2004 12 31

106 128
106 128

106 913
-785

106 128

106 128

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m.m.
Rörelsens kostnader
Administrationskostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Resultat efter finanisella poster
Årets resultat

2003

-553
-553

-553
184

184

-369
-369

2004

-785
-785

-785
0

0

-785
-785
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Tider med innehåll i Göteborg

Lördagen 27 augusti

Tid Sal Föreläsare Föreläsningens titel

10.00-1045 W Ulf Beijbom Kvinnor i emigrationen

10.00-1045 S1 Marie-Louise Samuelsson Mikrofilm och datamedia

10.15-1100 S2 Lars Linge Adel och uppror i
Bohuslän för 500 år sedan

11.00-1145 W Elisabeth Reutersvärd Inflyttningens källor

11.00-11.45 S1 Martin Ericson Papperskonservering

11.15-12.00 S2 Marianne Kindgren Ett skepp kommer lastat
(om Känsö karantänanstalt)

L u n c h

13.00-13.20 W Per Clemensson Engelska källor till svensk
utvandring

13.00-13.45 S1 Sara Ryhre Bokens utveckling och
avveckling - en
resa i tid och rum

13.15-1400 S2 Christina Bengtsson Västergötlands flik mot
väster

13.20-14.00 W Christer Winberg Svenska Amerikalinjen

14.15-14.45 W Erik Gustavsson Ett värmländskt forsknings-
projekt

14.00-14.45 S1 Lennart Andersson Fotokonservering och –
förvaring

14.15-15.00 S2 Per Persson Gammalt DNA och gammal
släkt (Genforskning och
arkeologiska metoder)

15.00-15.45 W Dag Blanck Amerikansk släktforskning

15.00-15.45 S1 Lars-Olof Lööf Fotografer i Göteborg

15.15-16.00 S2 Christina Dalhede Tolagsjournaler, vad är det?
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Söndagen 28 augusti 2005

10.00-11.15 W Martin Fritz och Jan Ling Patrik Alströmer affärsman
och musik älskare i Göteborg

10.00-10.45 S1 Louise Lönnroth Göteborgska barnhusbarn

10.15-11.00 S2 Lennart Limberg Något om källkritik

11.00-11.45 S1 Nils Zandhers Att växa upp på Morgonsol

11.15-12.00 S2 Henric Åsklund Heraldik för alla

11.30-12.15 W Ulf Andersson En ostindisk databas

L u n c h

13.15-13.45 W LarsOlof Lööf Ostindiefararens utrustning

13.00-13.45 S1 Karin Edvall Kvinnoöden i Göteborg

13.15-14.00 S2 Magnus Bäckmark Prästers, borgares och
bönders sigill som källa i
släktforskningen

14.00-14.30  W Helene Havner Ostindiska kompaniets
digitala arkiv

14.00-14.45 S1 Kerstin Westerlund Kvinnliga brukspatroner

14.30-15.00 W Lars Melchior Sjömanshusens arkiv

Förkortningar:
Lokaler W Wallenstamssalen Göteborgs Stadsmuseum

S1 Köpmangatan 20 sal 1
S2 Köpmangatan 20 sal 2
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Enskilda föreningar har rätt till följande antal
ombud:
Föreningar med upp till
299 medlemmar Ett ombud
300 till 999 medlemmar Två ombud
1.000 eller flera medlemmar Tre ombud
För sammanslutning 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 om-
bud till riksstämman skall senast den 14 juli 2005
anmäla dessa via någon av följande alternativ:

http://boking.genealogi.se
Med ANGELÄGET 2/05, till föreningsadressen,
medföljer en kod för inloggning på webben. Ko-
den går bara att använda en enda gång. Vid
problem kontakta Lisbeth Dahlin på kansliet.
Via post/fax på bifogad blankett, som går till
föreningsadressen. Om särskilda skäl föreligger
får ombud anmälas till sekretariatet senast 1
timma före riksstämman.

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

Stämmoavgift och resebidrag
Enligt tidigare riksstämmobeslut skall medlems-
organisationerna INTE erlägga någon stämmo-
avgift. Däremot är det viktigt att anmälan i
enlighet med ovanstående rubrik sker i tid!
Resekostnader överstigande 300 kr per närva-
rande ombud ersätts. Samma förmån gäller
även ordförande i förening med mindre än 300
medlemmar, om denne deltar i ordförande-
konferensen och ej är samma person som för-
eningens ombud. Reseräkning skickas efter
stämman, inom en månad, av medlems-
organisationen till förbundets kansli i Stock-
holm. Observera att färdsättet skall vara tåg
2:a klass eller billigare alternativ. Andra kost-
nader som hotell, mat och dylikt ersätts inte.

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlems-
organisationer har närvarorätt vid stämman.
Yttrande- och rösträtt innehas endast av dem
som är ombud för medlemsorganisationer.
Andra släktforskarföreningar är välkomna att
sända observatörer till riksstämman.

Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas bli behandlade på
riksstämman återfinns i förslaget till dagord-
ning på första sidan.

Ombud vid stämman
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I de nya och ändamålsenliga lokalerna i
Sundbyberg har förbundet en naturlig resurs
för både kurser och konferenser samt för olika
typer av öppen verksamhet.

Detta, tillsammans med det faktum att
förbundet under 2006 fyller 20 år och att
Riksstämman och släktforskardagarna detta
år förlagts till Stockholm, borgar för en rik
och mångfacetterad verksamhet.

De olika satsningarna riktar sig emellertid
inte ensidigt till dem som är bosatta i stock-
holmsregionen, utan kommer att på olika sätt
tillgängliggöras för hela Släktforskar-Sverige.
Bland de kurser som planeras kan nämnas:
* Cirkelledarpedagogik för nybörjarkurser i

släktforskningskurser
* Cirkelledarpedagogik för CD- och Internet-

kurser i släktforskning
* Desktop publishing och bildbehandling för

tidskriftsredaktörer
Vidare kommer de under 2005 påbörjade
utbildningsinsatserna för föreningsfunktionärer,
bibliotekarier och historielärare att fortsätta.

Förbundet vill under 2006 slå ett slag för
”den goda föreläsningen”. Satsningarna i Släkt-
forskarcentrum på kvalitetsföreläsningar under
2005 är tänkta att tjäna som inspiration och
”programbank” för samtliga medlemsföreningar
runt om i landet. Möjligheterna att med för-
bundets medverkan lägga upp olika typer av
”föreläsningsturnéer” skall prövas, liksom sär-
skilda inspirationsdagar för nuvarande eller
blivande föreläsare om hur man på bästa sätt,
med eller utan tekniska hjälpmedel, får fram
budskapet.

På projektsidan räknar förbundet under 2006
med att uppnå 100% täckning i projektet Namn

åt de döda inför en planerad version 4 av
Sveriges dödbok året därpå. Likaså fort-sätter
arbetet med projektet EMIBAS, och förbundet
hoppas också få igång ett antal mindre
digitaliserings- och excerperingsprojekt, vilka
så småningom kan resultera i nya och använd-
bara resurser på CD,  DVD eller Internet.

Samarbetet med såväl Riksarkivet, Lands-
arkiven, SVAR, Genline som andra aktörer kom-
mer att fortsätta under 2006 och förbundet
kommer här att trycka på tillgängligheten som
ledstjärna för verksamheten. Förutom bättre
öppettider i forskarsalar handlar tillgängligheten
också om att hålla nere priserna på Internet-
abonnemang på bilddatabaser och person-
register. Förbundet kommer under året att ta
initiativ till en konferens om ”Släktforskarna,
Arkiven och tillgängligheten”.

Den stora händelsen under 2006 är givetvis
Släktforskardagarna och förbundets 20-års-
jubileum i Stockholm. Förbundet och medarran-
görerna hoppas kunna utvidga släktforskar-
dagarna till att omfatta en hel vecka, där de
olika arkiven och biblioteken i huvudstaden får
möjlighet att presentera sig via Öppna Hus,
rundvandringar, föreläsningar och workshops.

2006 kommer också att ägnas åt nydaning
och omgestaltning av förbundets hemsida,
Nättidningen Rötter, med alla bilagor och
databaser.

Särskilda satsningar, både tekniska och
personella, kommer att göras för att Rötter
även fortsättningsvis skall stå i frontlinjen
bland släktforskarresurser på nätet.

       Förbundsstyrelsen

Förslag till verksamhetsplan 2006
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Belopp i tkr Budget

Intäkter
Organisationsavgifter 455
Tidskrifter 1 710
Sajter 350
Arrangemang 374
Årsbok 788
Bokhandel 6 155
Annonsintäkter 200
Hyresintäkter 588
Bidrag o gåvor 440

11 060
Förändr lagervärde 100
Förändr prod i arb 600

11 760
Räntenetto 120

11 880

Kostnader
Kostn egna arrangemang 753
Prod.kostn tidskrifter 741
Kostnad sajter 150
Prodkostn årsbok 248
Inköpskostn bokhandel 2 770
Stöd till föreningar 111
Projekt (exkl lönekostnader) 450
Lönekostnader 4 022
Lokalkostnader 1 398
Övriga omkostnader 1 355
Summa kostnader 11 997
Resultat före avskrivningar -117
Avskrivning inventarier 180
Årets resultat -297

11 880

Förslag till budget 2006
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Motion 1/05
Kostnaderna för föreningarna att sända ombud
till stämman har ökat mycket, och är ett hinder
för föreningar med låg ekonomi att sända
ombud, vilket I förlängningen innebär minskad
demokrati I förbundet.

Att resekostnader över 300 kr ersätts av
förbundet är gott och väl. Sedan kommer rums-
kostnaderna som i Östersund var de allra högsta
hittills. Vi ifrågasätter, om förbundets ekonomi
tillåter bidrag, direkt eller indirekt. Vid val av
mötesort, nästa gång aktuellt för 2007, tas
säkert hänsyn till alla aspekter.
Kan mötesarrangören pressa hotellpriserna?
Och få med även torsdag-fredag om det behövs
för långresenär? Kan medlemmar på mötesorten
själva ställa upp med att ta emot forskarkollegor?
Förvisso är gemensam samvaro, som i t ex
Ronneby och Östersund en del av stor-
samlingen, men i gengäld lär man känna sina
kolleger ännu mer om man finge, mot skälig
ersättning, bo där.

Den tredje stora utgiften är matkostnaderna.
Genom att högtidsmiddag alltid ingår stiger den
sammanlagda kostnaden. Allt får vägas samman.
Förbundet bidrar redan med subvention. Härtill
kommer också, att vilken ort som helst inte kan
ta emot en så stor stämma.

Vi föreslår stämman besluta

att uppdraga åt styrelsen att överväga större
bidrag till föreningarna, som är representerade,

möjligen efter höjning av medlemsavgiften

kanske sätta större krav på arrangörsförening,

måhända ge visst bidrag till förening med låg
ekonomi

allt med den målsättningen

att stämman med evenemang är det viktigaste
för att så många ombud och forskare/intres-
senter som möjligt skall kunna deltaga

Vänersborg och Uddevalla 2005-02-23
Sotenäs Personhistoriska förening

Carl-Olof Hasselberg Nils Marelius
ordförande sekreterare

Årets motioner

Förbundsstyrelsens kommentar:
De ökande kostnaderna för deltagande i
Riksstämman och i olika typer av kurser och
konferenser är ett problem som förtjänar att
uppmärksammas. Utöver transportkostnaderna
till och från stämmoorten, som förutom ”själv-
risken” på 300 kronor bekostas av förbundet,
tillkommer boendekostnader och matkostnader,
som sammantaget gör att ett deltagande kan
bli ekonomiskt rätt betungande, särskilt för
föreningar med begränsad ekonomi.

När det gäller boendekostnaderna har för-
bundet ganska små möjligheter att påverka
dessa, eftersom det är respektive värdförening
som har att ta fram olika alternativ samt att
förhandla med hotell, motell, vandrarhem,
stugbyar o.s.v. om bästa möjliga pris. Möjligen
skulle förbundet i framtiden kunna vara be-
hjälpligt vid dessa förhandlingar, och i egen-
skap av riksorganisation kunna få fram bättre
villkor än de som erbjuds en lokal förening.
Tanken på övernattning hos släktforskar-
kollegor, ”privata gästvärdar”, är tilltalande
men kräver även den sin organisation. Det är
möjligt att man i en sådan rumsförmedling
skulle kunna använda sig av någon lämplig
funktion på släktforskardagarnas hemsida
eller på Rötter.

Stämmomiddagen är till sin natur en festlig
begivenhet, och tyvärr brukar detta påverka
prislappen. Det är säkert alla arrangörers
ambition att hålla nere kostnaderna, men
verkligheten är dessvärre sådan, särskilt i de
större städerna, att förhandlingsutrymmet
brukar vara begränsat. En möjlig utväg skulle
kunna vara att ersätta stämmomiddagen med
en kostnadsfri ”Festföreställning” i en teater-
lokal eller aula, dit alla är välkomna, och där
utdelandet av priser och diplom m.m. äger
rum. Efter föreställningen kan den som så
önskar delta i en förbeställd supé av traditionellt
snitt, eller kanske i en ny form kring buffébord
eller liknande. Allt detta är givetvis tankar som
kommande arrangörsföreningar får ta ställning
till.

Ytterligare bidrag till representerade för-
eningar anser förbundsstyrelsen knappast
vara möjliga, och därmed bortfaller även
behovet av en höjning av medlemsavgifterna.
Förbundsstyrelsen tror också att en positiv
särbehandling av föreningar med begränsad
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Förbundsstyrelsens kommentar:
Frågan om könsbundna respektive köns-
neutrala ord är ständigt aktuell. Man brukar
tala om ”ordets makt över tanken”, varför en
viss omsorg när det gäller ordval får anses
motiverad, även inom en ideell folkrörelse.

Ordet ”förfäder” kan, tillsammans med ord
som ”brödrafolk” och ”mansålder”, i detta
avseende sägas vara belastade, och skulle
behöva bytas ut. I rättvisans namn borde man
i så fall också byta ut ord som ”modersmål”,
”moderförsamling”, ”systerfartyg”  och ”dotter-
förening”. Frågan är bara var gränsen för en
sådan upprensning i det svenska språket
skulle gå. Ska man t.ex. få säga just ”man” i
en mening som denna. Ska ”honom eller
henne” bytas ut mot ”henom”, som det faktiskt
föreslogs för några år sedan.

Språket har en tendens att, opåverkat av
språknämnder och rekommendationer, utvecklas
lite som det vill. Det vore att överskatta
förbundets normbildande roll om man tror att
ett eller flera påbud i stil med det motionären
föreslår, skulle tas på allvar av rörelsen, än
mindre efterlevas.

Icke desto mindre bör motionens ande-
mening beaktas, och i den mån förbundet har
möjlighet vore det inte fel att med just detta
för oss släktforskare ganska viktiga ord försöka
göra en språkvårdande insats.
Förbundsstyrelsen tror dock att det vore ut-
siktslöst att hos den släktforskande allmän-
heten få acceptans för det okända och ny-
bildade ordet ”förlevande”, särskilt när det
redan finns ett etablerat ord, som på alla sätt
lämpar sig, nämligen ANOR

Förbundsstyrelsen föreslår:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att på
lämpligt sätt uppmärksamma med-
lemsföreningar och den släktforskande
allmänheten på frågeställningen, samt
att förorda att ordet ”förfäder” konse-
kvent ersätts med ordet ”anor” i alla
relevanta sammanhang.

Motion 3/05
De flesta föreningar ger ut en kombinerad
medlems- och forskarförteckning. För att få fram
bra namn- och ortsregister till förteckningen
krävs mycket manuellt arbete. Det finns ett
gammalt DOS-baserat program (DISReg) som
användes tidigare, men nu behövs ett moderns
Windowsprogram.

Motion 2/05
När vi inom släktforskningen kommer några
hundra år tillbaka i tiden finner vi inte sällan
endast faderns namn i födelseboken. Det står
att hans hustru födde sonen eller dottern.
Modern är utan namn, hon osynliggörs. Det
tillhörde den tidens uppfattning att mannen –
fadern var den viktigaste personen, han hade
både makt och pengar. Därför säger vi än i våra
dagar förfäder, då vi avser våra förlevande. Det
är ett vedertaget begrepp och många tänker
kanske inte på att mödrarna därmed utesluts.
Helt naturligt finns det de som också tänker på
förmödrar fast de säger förfäder. Men ordets
makt över tanken är stor. Det vet vi från andra
sammanhang. Om vi menar båda könen bör
inte det ena utelämnas. Ett alternativ är att säga
både förmödrar och förfäder. Det är dock onödigt
lång när det finns ett kortare och enklare ord,
nämligen förlevande.

En förlevande kan vara kvinna eller man, en
anmoder eller anfader. Kvinnor skulle därmed
få sin rättmätiga plats i historien. Det svårt att
finna något sakligt skäl till att hålla fast vid en
förlegad benämning såsom ordet förfäder.
För att få en ändring krävs att frågan uppmärk-
sammas och att det på ett genomtänkt sätt
sker ett förändrat språkbruk.

Sveriges släktforskarförbund kan göra en stor
insats härvidlag. Det kan exempelvis ske genom
att på olika sätt gentemot medlemmar och
allmänhet uppmärksamma frågeställningen och
då order förfäder förekommer i tal och skrift i
stället använda förlevande.
Mariestadsbygdens Släktforskarförening föreslår
Riksstämman att med bifall till motionen ger
styrelsen i uppdrag
att på lämpligt sätt uppmärksamma medlem-

mar och allmänheten på frågeställningen
att ersätta ordet förfäder mot förlevande i tal

och skrift
Mariestad den 7 februari 2005
Mariestadsbygdens Släktforskarförening
Gunilla André ordförande

ekonomi skulle uppfattas negativt av de
föreningar som inte skulle komma i åtnjutande
av sådana extra bidrag.

Arrangörsföreningarna har redan nu enorma
krav på sig, varför en ytterligare skärpning
knappast är realistisk. Däremot kan den
”Handbok för Släktforskardagar och Riks-
stämma” som förbundet tagit fram komplet-
teras med rekommendationer och idéer i linje
med motionärernas resonemang.

Förbundsstyrelsen föreslår:

att motionen med ovanstående skrivning
skall anses besvarad
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Vi önskar att förbundet medverkar till att ett
sådand program framtages, och att det fritt får
användas av medlemsföreningarna.
Om alla föreningar sedan använder program-
met bör det vara enkelt att ta fram en ny
forskarförteckning för hela Sverige.
Västerås Släktforskarklubb
Sven Olby, ordförande

Förbundsstyrelsens kommentar:
Släktforskarförteckningar var mycket populära
för ett eller ett par decennier sedan. Många var
de föreningar som kontinuerligt försökte åstad-
komma sådana. På senare tid har emellertid
intresset för detta kontaktskapande instrument
minskat. Anledningen är givetvis utvecklingen
på Internetsidan, där olika typer av databaser
och diskussionssidor kan sägas ha tagit över
släktforskarförteckningarnas funktion. När man
idag  vill orientera sig bland forskare, släktut-
redningar och forskningsprojekt vänder man sig
till Anbytarforum, Disbyt, Forskarkatalogen eller
någon annan liknande resurs. Det är kanske
framför allt den totala sökbarheten som lockar
och som därmed förstört ”marknaden” för den
traditionella Släktforskarförteckningen.

Förekomsten av sökmöjligheter på nätet skall
dock inte hindra framtagandet av en lämplig
programvara även för pappersmediet.

Förbundsstyrelsen avser att i detta ärende
kontakta Föreningen DIS, som tidigare arbetat
med just denna fråga.

Förbundsstyrelsen föreslår:

att motionen med ovanstående skrivning
skall anses besvarad.

Motion 4/05
"Att tjäna medlemmarnas och släktforsk-
ningens syften genom att bevaka och främja
släktforskningens intressen".

Rubriken är hämtad hos förbundets ända-
målsparagraf. Denna bevakning har successivt
förbättrats under de senaste åren och det är
ingen överdrift att påstå att Sveriges Släkt-
forskarförbund och släktforskningen har fått
en starkt förbättrad status. Förbundsledningen
har haft mod att agera och kan därför ta åt
sig en hel del av denna ära.

Trots att växtkraften förbättrats så finns
det anledning att peka på områden som inte
skapar någon god PR för släktforskningen.
Det finns kanske skäl att definiera ordet
släktforskare och att komplettera det med ett
ord som släktsamlare. I praktiken vet vi att
de negativa orden x- forskare** och y -

forskare** motsvaras av verkliga personer
som ökar i antal och ställer till besvär för
lokalföreningarna.
Vilket i sin tur leder till att dessa försöker att
skydda sina intressen genom att rikta för-
måner och service exklusivt till medlemmar.
** Vi vet att dessa ord är kontroversiella men
använder dem själv för att beskriva våra
erfarenheter. I båda fallen handlar det om
personer som undviker att arbeta på arkiv,
skaffa litteratur, utöva källkritik eller bli med-
lemmar i en lokal förening. X-forskaren vill
dessutom oftast bara få bekräftat intressanta
anor, t ex adel och har inga planer på att börja
släktforska.

Lokalföreningarna är sällan glada åt det
utrymme som bjudes de olika formerna av
släktsamlare på förbundets webbplatser
Rötter och Anbytarforum. Och allra minst
förtjusta i att tjatter, gräl om insändarnas
språk och skribenternas oseriösa* kritik av
förbundsledningen. (*Vi har inga invändningar
mot den seriösa)

Det kanske mest skrämmande är dock de
s k kändisspalterna. Vi tar avstånd ifrån att
Anbytarforum godtar att en ny spalt öppnas
för en känd person under rubriken ”kändis”.
Och vill absolut förbjuda detta om det avser
en nu levande person. Detta är ovärdigt släkt-
forskarrörelsen.

Vi kan däremot acceptera rubriken ”kända
personer” om det avser avlidna
Med utgångspunkt från detta föreslår vi riks-
stämman att ge förbundsstyrelsen i uppdrag

att söka förmå medlemsorganisationer, med-
lemsskrifter, förbundets och föreningarnas
webbplatser att utgå ifrån etiska spelregler

att dessa parter inom förbundets ramar vid
behov får påpekanden från förbunds-
styrelsen när de i särskilda handlingar inte
anses främja släktforskningens intressen.

att i sitt arbete sträva efter att alla släkt-
forskare och släktsamlare uppmuntras
att bli medlemmar i en lokal förening.

att markera att Rötter och Anbytarforum bör
föregå med gott exempel genom att skri-
benter i relevanta fall uppmanas att bli
medlemmar i en lokal förening.

att förstärka ordförandelistan genom att
utse åtminstone två moderatorer väl
förtrogna med förbundets och släkt-
forskarrörelsens mål.

I april 2005
Föreningen G-gruppen
Genealogi över Östersjön

Gustaf von Gertten Göran Olbers
Ordförande sekreterare
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Förbundsstyrelsens kommentar:
Förbundsstyrelsen uppfattar att motionen har
två delar; en som handlar om värdet av att
den släktforskande allmänheten bör söka sig
till och bli medlemmar i en lokal släktforskar-
förening och en som handlar om en behövlig
uppstramning av olika släktforskarsidor på
Internet, inte minst då förbundets Anbytar-
forum. Medlemsföreningarna är den primära
enheten i förbundets verksamhet. Att lyfta
fram dessa är givetvis ett prioriterat område
för förbundet, vilket också har skett i och med
vissa omstruktureringar av Nättidningen
Rötters förstasida, där man nu har direkt-
länkar till alla medlemsföreningar med egna
hemsidor. Mer kan dock göras, och förbundet
hoppas att det nya interaktiva och databas-
baserade system, till vilket Rötter förhoppnings-
vis inom kort skall överföras, kommer att
underlätta dessa ansträngningar.

Beträffande Anbytarforum kan förbunds-
styrelsen bara instämma i att det i flera olika
avseenden behövs en uppstramning, inte
minst när det gäller diskussioner om nu
levande personer. RötterRådet arbetar f.n.
med ett förslag till tidsgränser för diskussioner
på Anbytarforum, vilket torde kunna stävja
en del av de avarter motionärerna lyfter fram.
Ordförandelistan är en ren grupplista för
utbyte av information till och från samt emel-
lan medlemsföreningarnas ordföranden. Den
bygger helt på epost, och kan därför inte mo-
dereras.

Förbundsstyrelsen föreslår:

att förslaget om moderatorer för
ordförandelistan avslås.

att motionen i övrigt bifalles.

Valberedningens förslag

Valberedningen har i år liksom tidigare år
försökt att jobba aktivt. Vi har  uppmanat
medlemsföreningarna till att inkomma med
nomineringar. Vi har intervjuat såväl den
nuvarande styrelsen som nominerade kandi-
dater. Vi har därefter försökt skapa en optimal
blandning av ledamöter utifrån kompetens,
släktforskar- och föreningserfarenhet, samt
lagom spridning i landet, i åldrar och kön.

Vi föreslår därför som styrelseledamöter:
Eva Dahlberg, Jönköping (nyval)
Sven Johansson, Halmstad (omval)
Ingrid Månsson Lagergren, Söråker (omval)
Torbjörn Näs, Mora (omval)
Kurt Modig, Värmdö (omval)

Som revisor:
Stig Aronsson, Löddeköpinge, sammankallande
(omval)
Till revisorssuppleant Carl-Göran Backgård,
Åkersberga (omval)
De styrelseledamöter som föreslås till omval
finns sedan tidigare presenterade på Förbunds-
Nytt på Rötter. Eva Dahlberg har skrivit en
egen presentation, se denna!

För valberedningen
Olof Cronberg (sammankallande)

Valberedningens förslag
angående ersättningsfrågor

Valberedningen föreslår oförändrad ersätt-
ning dock med justering för prisbasbelopp.

Förbundsstämman föreslås besluta

att traktamente normalt utgår vid för-
rättning åt Släktforskarförbundet enligt
statens reglemente

att ledamot som måste ta tjänstledigt med
helt löneavdrag eller ta ut semester för
att delta i sammanträde med förbunds-
styrelsen, kan erhålla sammanträdes-
arvode med 2,6 procent av ett prisbas-
belopp per dag. Detta kan även gälla
för annat uppdrag åt Släktforskarför-
bundet.

att förbundsordföranden erhåller ett års-
arvode motsvarande 2,5 prisbasbelopp,
förbundskassören erhåller 75 procent
av ordförandens arvode och att båda
vice ordföranden erhåller 10 procent
av ordförandens arvode.
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Sveriges Släktforskarförbund antog vid Riks-
stämman i Borlänge i augusti 2002 sina nya
stadgar, som sedan finjusterades vid Riksstäm-
man i Ronneby året efter. Dessa stadgar har
fungerat väl, och den enda anledningen till att
nu föreslå förändringar är, att det har tillkommit
nya förutsättningar, som inte kunde förutses
vid de tidigare stadgerevisionerna.

Sveriges Släktforskarförbund har idag 157
medlemsföreningar. Dessutom är det flera som
idag knackar på porten och vill bli medlemmar.
För några av dessa har förbundsstyrelsen inte
utan vidare kunnat ge grönt ljus. Det handlar
dels om s.k. arbetsplatsföreningar, dels om de
många släktföreningar, som ofta blir resultatet
av en eller flera forskares ansträngningar med
att utforska och samla en släkt. Problemet är
att dessa föreningar inte kan sägas tillämpa en
öppen medlemsantagning, arbetsplatsför-
eningarna definitivt inte, och släktföreningarna i
praktiken inte. Samtidigt vore det olyckligt om
dessa föreningar, som bevisligen arbetar med
släktforskning helt i enlighet med förbundets
ändamål och mening, skulle ställas utanför
förbundsgemenskapen.

För att råda bot på detta problem föreslår därför
förbundsstyrelsen att en ny sorts förbunds-
medlemskap inrättas. Det har varit svårt att hitta
ett lämpligt ord, som täcker innehållet i det som
nu föreslås. Det bästa förbundsstyrelsen har
kunnat hitta är  ”Associerad förening”, där ordet
”associerad” skall förmedla intrycket av att
föreningen ifråga tillhör förbundet, men inte
riktigt på samma sätt som en släktforskar-
förening gör det. Skillnaden är dock inte så stor.
Den associerade föreningen har nästan samma
rättigheter och skyldigheter som en släktforskar-
förening, och dess medlemmar har samma
förmåner som övriga föreningsmedlemmar.
Däremot skiljer det sig vid representationen vid
Riksstämma och Extra Riksstämma:

Både ”Medlemsförening” och ”Samman-
slutningar” äger rätt att utse ombud till riks-
stämman. En ”Associerad förening” föreslås i

stället få utse observatörer, med närvaro och
yttranderätt, men inte förslagsrätt eller rösträtt.
För att ett en motion eller ett yrkande från en
associerad förening skall kunna behandlas på
stämman måste den stödjas av minst en med-
lemsförening eller sammanslutning.

Anledningen till denna uppdelning är två-
faldig. Dels anser förbundsstyrelsen att det
skulle vara olyckligt om riksstämmorna med allt
för många släktföreningar och/eller arbetsplats-
föreningar som fullständiga medlemmar med
rätt till ombud, skulle kunna medföra en för-
skjutning bort ifrån det som är förbundets basala
inriktning, nämligen verksamheten i form av
släktforskarföreningar. Vidare anser förbunds-
styrelsen att ”öppenhetsparagrafen” är så
fundamental inom den svenska förenings-
traditionen att det vore olyckligt att frångå den
eller se mellan fingrarna på de föreningar som
av olika anledningar inte kan eller vill tillämpa
den.

Förbundsstyrelsen passar också på att föreslå
justeringar av ytterligare ett par ställen i
stadgarna:

1. 19 Medlemsorganisation skall senast
den 31 januari månad varje år till
förbundskansliet inge uppgift om antalet
medlemmar i medlemsföreningen,
sammanslutningen respektive den
associerade föreningen vid utgången av
föregående kalenderår. (Det var tidigare
sista februari som gällde)

2. 6 och 7  Ordet ”Årsredovisning” byts
ut mot order ”Årsredogörelse”.
Detta är ett påpekande från revisorerna,
eftersom ordet ”Årsredovisning” har en
alldeles specifik betydelse i bokförings-
lagen, som inte är relevant för för-
bundets verksamhet.

        Förbundsstyrelsen

Stadgeändring

Nuvarande stadgetext Föreslagen stadgetext

§ 3 Medlemskap
Riksförbundet har två typer av medlemmar:
Medlemsförening och sammanslutning av
medlemsföreningar, nedan kallad samman-
slutning.

Medlemsförening och sammanslutning skall
ha främjandet av släktforskning som en av

§ 3 Medlemskap
Riksförbundet har tre typer av medlemmar,
nedan kallade medlemsorganisation:
1. Medlemsförening
2. Sammanslutning av medlemsför-

eningar, nedan kallad sammanslut-
ning.

3. Associerad förening
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§ 7 Ärenden vid ordinarie riksstämma
Vid ordinarie riksstämma förekommer följande
ärenden:

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
mötes-funktionärer.

5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om riksstämman blivit behörigen

utlyst.

§ 7 Ärenden vid ordinarie riksstämma
Vid ordinarie riksstämma förekommer följande
ärenden:

1. Fastställande av röstlängd samt
anmälan av nya medlemsföreningar/
sammanslutningar och associerade
föreningar.

2. Val av ordförande och vice ordförande
samt anmälan av sekreterare vid
riksstämman.

3. Val av två ombud att jämte ordföran-
den justera protokollet.

4. Val av rösträknare samt övriga mötes-
funktionärer.

5. Fastställande av dagordning.
6. Fråga om riksstämman blivit behörigen

utlyst.

§ 6 Kallelse till riksstämma
Skriftlig kallelse till riksstämma utfärdas av
förbundsstyrelsen senast tre månader före
riksstämman.

Senast tre månader före riksstämman
tillställs medlemsföreningarna och samman-
slutningarna föredragningslista och förslag
från valberedningen. Senast tre månader före
ordinarie riksstämma tillställs medlems-
föreningarna och sammanslutningarna
dessutom förbundsstyrelsens årsredovisning,
revisorernas berättelse samt inkomna
motioner. Förbundsstyrelsens yttrande över
inkomna motioner skall tillställas medlems-
föreningarna och sammanslutningarna senast
en månad före riksstämman.

Skriftlig kallelse till extra riksstämma
utfärdas av förbundsstyrelsen senast en månad
före riksstämman. Samtidigt utsänds även de
handlingar som avser extra riksstämma.

§ 6 Kallelse till riksstämma
Skriftlig kallelse till riksstämma utfärdas av
förbundsstyrelsen senast tre månader före
riksstämman.

Senast tre månader före riksstämman till-
ställs Medlemsorganisation föredragningslista
och förslag från valberedningen. Senast tre
månader före ordinarie riksstämma tillställs
Medlemsorganisation dessutom förbundsstyrel-
sens årsredogörelse, revisorernas berättelse
samt inkomna motioner.

Förbundsstyrelsens yttrande över inkomna
motioner skall tillställas Medlemsorganisation
senast en månad före riksstämman.

Skriftlig kallelse till extra riksstämma utfärdas
av förbundsstyrelsen senast en månad före
riksstämman. Samtidigt utsänds även de
handlingar som avser extra riksstämma.

sina huvuduppgifter, samt tillämpa en öppen
medlemsantagning.

Medlemsförening och sammanslutning är
självständig inom ramen för riksförbundets
stadgar.

Medlemsförening och sammanslutning skall
till riksförbundet erlägga fastställd avgift enligt
§ 19.

Medlemsförening och sammanslutning äger
utse ombud till riksstämman enligt § 9.
Medlemskap som medlemsförening eller
sammanslutning beviljas av förbundsstyrelsen
och anmäls på ordinarie riksstämma.

Medlemsförening och sammanslutning skall ha
främjandet av släktforskning som en av sina
huvuduppgifter, samt tillämpa en öppen
medlemsantagning.

Associerad förening skall ha släktforskning
som en viktig del av sin verksamhet men
behöver ej tillämpa en öppen medlemsintagning

Medlemsorganisation är självständig inom
ramen för riksförbundets stadgar.

Medlemsorganisation skall till riksförbundet
erlägga fastställd avgift enligt § 19.

Medlemsförening och sammanslutning äger
utse ombud till riksstämman enligt § 9.

Associerad förening äger utse observatör
till riksstämman enligt § 9.

Medlemskap som Medlemsorganisation
beviljas av förbundsstyrelsen och anmäls på
ordinarie riksstämma.
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7. Behandling av förbundsstyrelsens
årsredovisning och revisorernas
berättelse för föregående verksam-
hetsår samt fråga om beviljande av
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

8. Behandling av förslag och framstäl-
lningar från förbundsstyrelsen.

9. Behandling av motioner.
10. Behandling av verksamhetsplan,

budget och avgifter för kommande
verksamhetsår.

11. Val av förbundsordförande för en
mandatperiod (två år).

12. Beslut om antal ledamöter i förbunds-
styrelsen, vilka utses för en mandat-
period (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 valbered-
ningen, varav en ordförande, för
tiden intill dess nästa ordinarie riks-
stämma avslutats.

16.Övriga ärenden.

Punkten 11 skall endast förekomma vartannat
år. Ärenden som inte upptagits på föredragnings-
listan kan, efter riksstämmans beslut, behandlas
men inte avgöras vid riksstämman.

7. Behandling av förbundsstyrelsens
årsredogörelse och revisorernas
berättelse för föregående verksam-
hetsår samt fråga om beviljande av
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

8. Behandling av förslag och framstäl-
lningar från förbundsstyrelsen.

9. Behandling av motioner.
10. Behandling av verksamhetsplan,

budget och avgifter för kommande
verksamhetsår.

11. Val av förbundsordförande för en
mandatperiod (två år).

12. Beslut om antal ledamöter i förbunds-
styrelsen, vilka utses för en mandat-
period (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 av-
slutats.

16. Övriga ärenden.

Punkten 11 skall endast förekomma vartannat
år. Ärenden som inte upptagits på före-
dragningslistan kan, efter riksstämmans beslut,
behandlas men inte avgöras vid riksstämman.

§ 9 Ombud vid riksstämma
Varje medlemsförening och sammanslutning
som erlagt medlemsavgift enligt § 19 har rätt
att utse ombud till riksstämman enligt följande:
För medlemsförening:

1 - 299 medlemmar 1 ombud
300 - 999 medlemmar 2 ombud
1000 - medlemmar 3 ombud

För sammanslutning:
1 - 9 medlemsföreningar 1 ombud
10 - medlemsföreningar 2 ombud

Representationen för medlemsförening baseras
på medlemsantalet, så som det är registrerat
av föreningen vid utgången av föregående år.
Representationen för sammanslutning baseras
på antalet medlemsföreningar inom samman-
slutningen, så som det är registrerat av sam-
manslutningen vid utgången av föregående år.

I de fall sammanslutning även har fristående
medlemmar, som inte är anslutna till någon
av de i sammanslutningen ingående förening-
arna, redovisar sammanslutningen dessa som
sina egna, med avgifter och representation som
för medlemsförening.

§ 9 Ombud och observatör vid riksstämma
Varje medlemsförening och sammanslutning
som erlagt medlemsavgift enligt § 19 har rätt
att utse ombud till riksstämman enligt nedan.
Varje associerad förening som erlagt medlems-
avgift enligt § 19 har rätt att utse observatör
till riksstämman enligt nedan.
För medlemsförening:

1 - 299 medlemmar 1 ombud
300 - 999 medlemmar 2 ombud
1000 - medlemmar 3 ombud

För sammanslutning:
1 - 9 medlemsföreningar 1 ombud
10 - medlemsföreningar 2 ombud

För associerad förening:
1 - 299 medlemmar 1 observatör
300 - 999 medlemmar 2 observatörer
1000 - medlemmar 3 observatörer

Representationen för medlemsförening och
associerad förening baseras på medlems-
antalet, så som det är registrerat av föreningen
vid utgången av föregående år.

Representationen för sammanslutning
baseras på antalet medlemsföreningar inom
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§ 10 Omröstning vid riksstämma
Röstberättigade vid riksstämma är ombuden.
Ombud äger en röst och kan inte vara repre-
senterat genom fullmakt.

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

Omröstning sker öppet, utom vid val då
sluten omröstning skall ske om så begärs.
Beslut fattas genom enkel majoritet, utom när
kvalificerad majoritet är föreskriven i stadgarna
(§§ 22 och 23). Vid lika röstetal gäller den
mening som sammanträdets ordförande
biträder utom vid val då lotten avgör.

§ 10 Omröstning vid riksstämma
Röstberättigade vid riksstämma är ombuden.
Ombud äger en röst och kan inte vara repre-
senterat genom fullmakt.

Observatör äger yttranderätt men ej
förslags- eller rösträtt vid riksstämman.

Medlemsorganisations medlem, som inte är
ombud eller observatör, har närvarorätt, men
inte yttranderätt eller rösträtt vid riksstämman.

Omröstning sker öppet, utom vid val då
sluten omröstning skall ske om så begärs.
Beslut fattas genom enkel majoritet, utom
när kvalificerad majoritet är föreskriven i
stadgarna (§§ 22 och 23). Vid lika röstetal
gäller den mening som sammanträdets
ordförande biträder utom vid val då lotten
avgör.

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

sammanslutningen, så som det är registrerat
av sammanslutningen vid utgången av
föregående år.

I de fall sammanslutning även har fri-
stående medlemmar, som inte är anslutna
till någon av de i sammanslutningen ingående
föreningarna, redovisar sammanslutningen
dessa som sina egna, med avgifter och repre-
sentation som för medlemsförening.

Medlemsorganisation skall till förbunds-
styrelsen anmäla utsedda ombud och observa-
törer. Varje Medlemsorganisation represen-
terar sig själv. Anmälan skall om möjligt ske
skriftligt, senast en månad före riksstämman.
Annars får ombud och observatörer anmälas
senast till sekretariatet på stämmodagen.
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Årets Örnberg
Årets mottagare av Victor Örnbergs Hederspris
2005 heter Martin Pehrson. Martin, 88, får
priset för sitt idoga arbete med excerpering
och databearbetning av många församlingar i
Dalsland, Bohuslän och Västergötland
– sammanlagt mer än 280.000 poster, som
han sett till att den släkt- och hembygds-
forskande allmänheten via Internet gratis får
tillgång till. Läs mer om Martin Pehrson i
Släkthistoriskt Forum 2/2005 sidan 4-5.

Sveriges Släktforskarförbund gratulerar till
utmärkelsen och hälsar pristagaren välkom-
men att mottaga priset, som är på 10.000
kronor, i samband med släktforskardagarna i
Göteborg.

Hedersdiplom
Årets hedersdiplom för förtjänstfull släktforskar-
gärning kommer att tillfalla, Anderz Berg, Stock-
holm, Helmer Danielsson, Alvesta, Holger Kanth,
Västervik, Lars Oswald,Västervik och Nils Marel-
ius, Uddevalla.

Sveriges Släktforskarförbund gratulerar dessa
värdiga mottagare av Hedersdiplomet, som
utdelas i samband med släkt-forskardagarna i
Göteborg.

Riksstämman 2007 till Halmstad
Förbundsstyrelsen har beslutat att Riksstämman
och Släktforskardagarna om två år skall äga rum
i Halmstad, den 24-26 augusti 2007.

Arrangemanget kommer att bli en del i
firandet av Halmstad stads 700-årsjubileum
och det kommer att finnas bra förutsättningar
för att få stor lokal uppmärksamhet för
arrange-mangen.

Släktforskardagarna blir också ett 25-års-
jubileum för Hallands Genealogiska Förening,
som således står som värd för dagarna.

Årets arkiv
Till ”Årets arkiv ur släktforskarperspektiv” har
förbundsstyrelsen utsett Jönköpings stadsarkiv.
Motiveringen lyder:
”Jönköpings stadsarkiv har, genom att i ett
intimt samarbete med Jönköpings stads- och
länsbibliotek skapa ”Arkiv-Info”, sprängt
revirtänkandets murar, och därigenom ordnat
med en starkt förbättrad tillgänglighet för
forskare och allmänhet”.

Styrelsenytt i korthet

Priset, som motsvarar 10.000 kronor, utdelas
i samband med Riksstämman i Göteborg den
27 augusti. Vem som har fått priset som ”Årets
bibliotek” avslöjas på samma Riksstämma,
varefter det priset utdelas vid Bok- och
Biblioteksmässan i Göteborg i september.

Riksstämman och Släktforskar-
dagarna 2006 flyttade!
Av flera olika skäl har det blivit nödvändigt
att flytta släktforskardagarna 2006 framåt en
vecka i tiden. Nya datum för dagarna blir
således lördag 12 augusti (inklusive riks-
stämman) och söndag 13 augusti.

Även platsen för stämman är flyttad till
mer ändamålsenliga och rymliga lokaler.

Ordförandekonferens m.m. äger rum fredag
11 augusti i förbundets lokaler i Sundbyberg.
Mer information i kommande nummer av
Angeläget samt på Nättidningen Rötter.

Nya medlemsföreningar
Förbundsstyrelsen har beslutat att hälsa följande
nya föreningar välkomna i förbundsgemen-
skapen.

Svenska Heraldiska Föreningen, grundad
1976 med f.n. 268 medlemmar (nr 153)
Judiska släktforskningsföreningen i Sverige,
grundad 1997 med f.n. 118 medlemmar
(nr 154)
Släktforskare på Dahl, grundad 2004 med
f.n. 41 medlemmar (nr 155)
Hällefors Släktforskarklubb, grundad
1982 med 107 medlemmar (nr 156)

Nya temaböcker från
Natur & Kultur
Bokförlaget Natur & Kultur satsar nu på en
serie med temaböcker om Släkt- och Hem-
bygdsforskning. Efter det att förbundsstyrelsen
presenterat en önskelista på sådana ämnen,
har N&K nu fastnat för rubriken ”Släktforskaren
och Skatterna” – en bok om mantalslängder,
skattelängder och liknande källmaterial, som i
princip alla släktforskare behöver lära sig mer
om. I bästa fall kommer denna första volym
i serien redan i år. Andra heta ämnen är
”Släktforskaren och Dokumentationen” och
”Släktforskaren och Emigrationen”.
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Angeläget 2/2005 innehåller:

  1 Kallelse Riksstämma
  2 Styrelse, personal och kontakt

uppgifter
  3 Redogörelse
16 Revisionsberättelse SSf
17 Genealogisk Ungdoms Fond
17 Revisionsberättelse GU
18 Tider med innehåll Göteborg
20 Ombud vid stämman
21 Förslag till verksamhetsplan 2006
22 Förslag till budget 2006
23 Årets motioner med kommentarer
26 Valberedningens förslag
27 Stadgeändring
31 Styrelsenytt i korthet
32 Innehållsförteckning

Nya lokaler i Göteborg
Förbundsstyrelsen har, i samarbete med
Föreningen DIS-Väst, fastnat för nya lokaler
på Mandolingatan 19 i Västra Frölunda. Dit
flyttar under sommaren både förbundets
Göteborgskontor, med Kent Andersson i
spetsen, och den omtyckta forskarstugan,
samt en del av DIS-Västs verkamhet. Lokalen
är modern och lättillgänglig, ljus och handikapp-
anpassad, samt kommer att inredas så
flexibelt som möjligt, så att olika typer av
verksamhet och möten skall kunna äga rum i
lokalerna. Invigning kanske i oktober, eller så…

Utbildningsdag för bibliotekarier
Den 17 oktober arrangerar förbundet i sam-
arbete med Bibliotekstjänst en utbildnings- och
inspirationsdag i släktforskning för bibliotekarier.
Intitiativtagare till dagen, som äger rum i
Släktforskarcentrum i Sundbyberg, är Ingrid
Månsson Lagergren från förbundsstyrelsen,
själv bibliotekschef i Timrå.

Studiebesök från Norra Real
I april arrangerade förbundet en studie- och
inspirationsdag i Släktforskarcentrum för ett
80-tal mycket intresserade gymnasieelever,
med historia som tillval. Dagen bestod av
föreläsningar i hörsalen, varvade med work-
shops kring databaser och paleografi. Av de
förtjusta utropen från datasalen att döma
torde släktforskningssmittan denna dag ha
överförts till ett stort antal oskyldiga elever.
Täby Gymnasium har anmält intresse att
komma på besök under hösten.

Grafiker och konstnärer sökes!
Förbundsstyrelsen har vid sitt senaste möte be-
stämt hur arbetet med att ta fram förbundets
nya logotype skall gå till.

Vid förbundsstyrelsens möte i augusti kom-
mer en arbetsgrupp att tillsättas.

Gruppen, som kommer att ledas av förbun-
dets informatör, är tänkt att ha ca fem leda-
möter, nominerade av förbundets medlems-
föreningar och sammanslutningar.

Förbundet söker alltså personer med grafisk
och/eller konstnärlig erfarenhet, med god kän-
sla för vad som fungerar i olika sammanhang, i
annonser, på affischer och skyltar, på brev-
papper och visitkort samt i webbsammanhang.
Det är säkert så, att denna kompetens finns
ute bland föreningarna eller i föreningarnas
närhet. Gruppens förslag, ett eller flera, pre-
senteras sedan för förbundsstyrelsen, som där-
efter avgör vilken logotype förbundet framgent
skall använda sig av.

Förbundet inbjuder härmed alla medlems-
föreningar och sammanslutningar att nominera
lämpliga personer till att ingå i ”logotype-
gruppen”. Förbundet står givetvis för del-
tagarnas kostnader i form av resor, övernat-
tningar etc. i samband med gruppens möten.

Skicka in nomineringarna senast den 1/8 till
Sveriges Släktforskarförbund, attn. Lisbeth
Dahlin, Allén 7, 172 66 Sundbyberg, eller eposta
dem till sekr@genealogi.se

Peter går och Crister kommer
Den 17 juni gör PETER KARLSSON sin sista dag
som t.f. Rötterredaktör och Anbytarvärd m.m.

Efter några intensiva år vill Peter nu ägna
sig åt annat. Sveriges Släktforskarförbund
tackar honom för hans arbete med Rötter,
och inte minst för det inte alltid så tacksamma
uppdraget att, vänligt men bestämt, hålla
ordning på Anbytarforum. Peter har också haft
huvudansvaret för bl.a. Porträttfynd, ett upp-
drag som han så småningom kanske kan
tänka sig att återuppta.

Den 1 augusti tillträder CRISTER LIND-
STRÖM en projektanställning på sex månader
som Rötterredaktör. Han kommer att arbeta
på heltid och i huvudsak från kansliet i Sundby-
berg. Han har journalistutbildning och stor er-
farenhet av Webbarbete. Han är dessutom en
flitig skribent, bl.a. av artiklar i ShF.


