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Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer - maj 2006 

 

Kallelse till riksstämma 2006 
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2006 i Stockholm. 

Dag lördag den 12 augusti 2006 

Tid kl 13.00 – 16.00 

Plats Factory/Nacka Strand, Augustendalstorget 6, Box 1114, 131 26 Nacka Strand,  
Tel 08-505 844 80, Fax 08-505 844 73 - se vidare skyltning i lokalerna till stämmolokalen 

 

Sekretariatet är öppet kl 10.00 – 12.00 – se skyltning i lokalen. 
Alla ombud måste anmäla sig i sekretariatet för registrering och för att hämta ut  
stämmohandlingarna senast kl 12.00, vilket är en timma före riksstämmans öppnande. 

 

Förslag till dagordning 
1. Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar/sammanslutningar. 

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

3.  Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet. 

4.  Val av rösträknare samt övriga mötesfunktionärer. 

5.  Fastställande av dagordning. 

6.  Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst. 

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

8.  Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen. 

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 förbundsstyrelsen, vilka utses för en mandatperiod (två år) på sådant sätt att hälf-
ten 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. Be-
slut om vem som ska vara sammankallande. 

15.  Val av fem ledamöter i valberedningen, varav en ordförande, för tiden intill dess nästa ordinarie riksstämma 
avslutats. 

16. Presentation av ny förbundssymbol 

17.  Övriga ärenden.  
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Kontaktuppgifter 
Ted Rosvall, förbundsordförande  0515-371 05 ted@genealogi.se 

Torbjörn Näs, 1:e vice ordförande 0250-124 30 torbjorn.nas@telia.com 

Ingrid Månsson Lagergren,  
2:e vice ordförande 

060-440 55 ingrid.mansson@timra.se 

Kurt Modig, förbundskassör 08-571 435 74 k.mod@telia.com 

Sven Johansson, ledamot 035-12 88 64 sven.johansson99@telia.com 

Kent Lundvall, ledamot 0522-747 40 k.lundvall@telia.com 

Björn Fredriksson, ledamot 0921-653 15 bjorn.fredriksson@egonet.se 

Jan Nilsson, ledamot 046-25 57 88 fotojanne@bredband.net 

Anette Carlsson, ledamot 054-18 18 72 anette.b.carlsson@telia.com 

Anna-Karin Westerlund, ledamot 018-54 45 79 anna-karin.westerlund 
@landsarkivet-uppsala.se 

Eva Dahlberg, ledamot 036-16 98 57 edah@bonetmail.com 

Olof Cronberg, valberedning 0470-217 63 olof.cronberg@abc.se 

Stig Aronsson, revisor 046-70 97 55 stig.aronsson@telia.com 

Carl-Göran Backgård, rev suppl 08-54061136 cg@milstolpen.org 

Ove Olsson, revisor 
BDO Feinstein Revision AB 

08-459 57 00  ove.olsson@bdo.se 

Hans Egeskog, redaktör för ShF 0480-146 55 hans.egeskog@telia.com 

Lisbeth Dahlin, förbundssekreterare 08-440 75 52 sekr@genealogi.se 

Crister Lindström, Rötterredaktör 08-440 75 53 crister@genealogi.se 

Yvonne Carlsson, Anbytarvärd 08-440 75 53 yvonne@genealogi.se 

Inger Canberger, kanslist 08-440 75 51 inger@genealogi.se 

Anneli Åkerström-Bohm, ekonomiansvarig 08-440 75 56 anneli@genealogi.se 

Sara Sundin, assistent  sara@genealogi.se 

Kent Andersson, kanslist, Göteborg 031-42 33 11 gbg@genealogi.se 

Carl Szabad, projektledare 08-659 31 10 carl@genealogi.se 

Anna-Lena Hultman, projektledare 0321-402 28 annalena@genealogi.se 

Janne Kjellberg, projektanställd för Stockholm 2006 08–440 75 54 janne@genealogi.se 

 
Anmäl alltid adressändringar skriftligt till förbundets kansli i Stockholm.  

Angeläget utges av Sveriges Släktforskarförbund 
Redaktör och ansvarig utgivare: Ted Rosvall, ted@genealogi.se 
Biträdande redaktör: Lisbeth Dahlin, sekr@genealogi.se 

Citat ur Angeläget får göras om källan anges ISSN 0284-6349 
 
 
 

 Adresser Telefon 
Telefax 

E-post Internet Postgiro 
Bankgiro 

Org nr 

Stockholm Allén 7 
172 66  SUNDBYBERG 

08-440 75 50 
08-695 08 24  

info@genealogi.se 

Göteborg Mandolingatan 19 
421 45  V FRÖLUNDA 

031-42 33 11 
031-42 65 76  

gbg@genealogi.se 
www.genealogi.se 15 86 22-1 

462-8848 
802012-8297 
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Året i korthet 
 159 medlemsorganisationer mot 151 år 2004 -  

ökning 2,6 % 

 Totalt 67 158 medlemmar mot 62 677 år 2004 -  
ökning 7,15 % 

 Intäkterna ökade med 17% till 10 256 tkr (8 766 
tkr)  

 Resultatet försämrades kraftigt till -1 776 tkr 
(358 tkr) 

 Nättidningen RÖTTER har haft 2 411 371 besöka-
re, ökning  19 % 

Fem år i sammandrag 
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Ordföranden har ordet 
 

2005 blev ett intensivt och verksamhetsmässigt 
mycket framgångsrikt år för Sveriges Släktforskarför-
bund. Antalet medlemsföreningar ökar stadigt. Den 
31 december var vi 159 stycken, med sammanlagt 
67.158 medlemmar. Det kan sägas vara en smula 
unikt att släktforskarrörelsen fortsätter att växa me-
dan så många andra föreningar och ideella verksam-
heter i vårt land sedan decennier upplever den mot-
satta utvecklingen.   

Om verksamheten under året utvecklades på ett posi-
tivt sätt, visar ekonomin tyvärr röda siffror. Det finns 
många förklaringar till detta. De nya lokalerna i både 
Sundbyberg och Göteborg har krävt betydande inve-
steringar samt förstärkningar på personalsidan. Pen-
sioneringar och sjukskrivningar har under långa peri-
oder krävt personaldubblering och tillsättande av 
vikarier. Projekten, inte minst Namn åt de döda och 
EMIBAS, har kostat stora pengar, samtidigt som de 
tillsammans på sikt kommer att generera goda intäk-
ter. En stor personell satsning på att utveckla och 
vårda Nättidningen Rötter med Anbytarforum har 
gjorts, detta för att Rötter återigen skall bli den mo-
derna och ledande Internetresursen för svensk släkt-
forskning. Sammantaget innebär detta ett betydande 
underskott, en försämrad lönsamhet, som förbunds-
styrelsen tar på största allvar. Det betyder däremot 
inte att förbundets totala ekonomi eller likviditet skul-
le vara hotad. Sveriges Släktforskarförbund har en 
fortsatt mycket god ekonomi med en rejäl buffert för 
tillfälliga underskott. Under våren 2006 vidtar för-
bundsstyrelsen en rad åtgärder för att vända de ne-
gativa siffrorna, som helt härrör sig till utgiftssidan, 
medan intäkterna är fortsatt goda och helt i linje med 
fastställd budget.  

Verksamheten i Släktforskarcentrum – ett samarbets-
projekt mellan Genealogiska Föreningen och Sveriges 
Släktforskarförbund – resulterade under året i 22 
programkvällar, samt ett tiotal helgaktiviteter, för vil-
ka föreningarna i huset mestadels stod för värdska-
pet. Tanken med denna satsning har varit att de, för-
utom evenemanget i sig, skall komma att utgöra en 
resurs för medlemsföreningarna runt om i landet vid 
planerandet av egna föreläsningar och aktiviteter. 
Den nya datasalen med 12 forskarplatser har blivit 
mycket uppskattad som pröva-på-resurs och kurslo-
kal och används flitigt.  

I Göteborg flyttades verksamheten under sommaren 
från Tredje Långgatan till Mandolingatan i Västra Frö-
lunda, där förbundet tillsammans med föreningen 
DIS-Väst har byggt upp en omfattande verksamhet 
med bibliotek, datasal, mötesverksamhet, kurser 
o.s.v. Flytten har visat sig vara ett lyckokast med 
mestadels fulla hus. Forskarstugan har ett eget digi-
talt nyhetsbrev som når alla som vill ha det. 

Den 6 – 8 maj anordnades en Släktforskar- och för-
troendemannakonferens på Suderby Kursgård, söder 
om Visby på Gotland. Bland de ämnen som togs upp 
kan nämnas Arkivresor, Kulturell nedrustning, Di-
stanskurser i släktforskning, Föreningsutbildning för 
funktionärer och Värvningskampanjer. En rundtur på 
södra Gotland, en stadsvandring i Visby och ett besök 
på Landsarkivet ingick också i programmet. 

Släktforskardagarna i Göteborg 2006 blev en publik-
succé utan all like. Det beräknas att ca 7.500 perso-
ner besökte evenemanget, där det förnämliga före-
läsningsprogrammet var ett viktigt dragplåster. I sitt 
invigningstal utlovade Kultur- och utbildningsminister 
Leif Pagrotsky stora pengar till digitaliseringssats-
ningar, ett löfte som under våren 2006 infriades. 

Under året blev två stora projekt ”färdiga” för publice-
ring; Sveriges dödbok 3 och EMIBAS, det senare i 
samarbete med Svenska Emigrantinstitutet. Båda 
produkterna kan sägas utgöra delmål, eftersom de 
fullständigt kompletta versionerna fortfarande ligger i 
framtiden och med oerhörda arbetsinsatser, både fri-
villiga och arvoderade, som en nödvändig förutsätt-
ning. Projektet Namn åt de döda lyckades samla in 
77% av de nödvändiga kompletteringarna inför den 
tredje utgåvan av Sveriges dödbok 3, medan EMI-
BAS-skivan omfattar ca 1,1 miljoner poster av ca 1,5 
miljoner möjliga.  

Under hösten meddelade Datainspektionen att man 
fått in ett flertal anmälningar mot Sveriges Släktfors-
karförbund och att man nu bl.a. krävde att ett flertal 
avdelningar på Anbytarforum, däribland ”Etniska 
grupper” och ”Lagöverträdelser” skulle stängas. Det 
visade sig, att de anmälningar inspektionen hänvisade 
till inte alls handlade om Anbytarforum, men förbun-
det tog ändå ärendet på största allvar. Genom en 
personlig uppvaktning av Datainspektionen samt via 
den dialog som sedan följde, uppnåddes till sist en 
rimlig kompromiss varefter de flesta av de avdelning-
ar och inlägg som blockerats sedermera har kunnat 
återöppnas.  

Förbundets stora offensiv när det gäller sockenfrågan, 
kravet på ett övergivande av den genom de massiva 
kyrkliga sammanslagningarna förstörda medeltida 
församlingsindelningen till förmån för socknen, tycks 
nu äntligen ha burit frukt. Efter en effektiv lobbyverk-
samhet och slutligen en uppvaktning av Skatteutskot-
tet, lossnade ärendet till sist, varefter Riksdagen nu 
givit Regeringen i uppdrag att utreda frågan om rikets 
framtida indelning med särskild hänsyn till de argu-
ment som lyfts fram i de fem motionerna. Detta får 
anses vara en seger för Sveriges Släktforskarförbund 
och Sveriges Hembygdsförbund, som under många år 
envist drivit frågan. 

Som en stor framgång måste man också betrakta för-
bundets goda relationer och samarbete med Riksarki-
vet, SVAR och Landsarkiven samt med fristående ak-
törer som t.ex. Genline. Detta manifesterades bl.a. i 
den gemensamma turnén till Salt Lake City, Seattle 
och Vancouver, som förbundet och föreningen DIS i 
september genomförde tillsammans med SVAR och 
Genline. Även Sveriges Radio, genom programserien 
Släktband, fanns på plats och kunde sedan i en rad 
program rapportera från de svenska aktiviteterna 
over there.  

I en årsredogörelse eller verksamhetsberättelse bru-
kar intresset ofta koncentreras kring den ekonomiska 
redovisningen. Resultaträkning och balansräkning de-
taljstuderas, siffror och noter ifrågasätts, tabeller 
kontrollräknas o.s.v.  

Allt detta är givetvis i sin ordning, men man skulle 
kanske ändå önska en större fokusering kring den 
faktiska verksamheten. Det är ju den som är själva 
organisationen, motivet för dess existens, förutsätt-
ningen för dess fortlevnad. Gör föreningen, eller i det 
här fallet förbundet, rätt saker? Lever vi upp till våra 
verksamhetsplaner? Genomför vi fattade stämmobe-
slut? Det är bl.a. detta som föreliggande årsredogö-
relse försöker ge svar på. 

 

Ted Rosvall 
Förbundsordförande 
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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 styrelse-
ordförande för förbundet.  

Med två års mellanrum utser de även revisorer och 
revisorsuppleanter. Andra frågor som förekommer är 
beslut om inkomna motioner.  

Senaste stämman i Göteborg besöktes av 149 ombud 
representerande 95 föreningar. 

Valberedningen 
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, att till kom-
mande riksstämma komma med förslag till styrelsele-
damöter och revisorer.  

Valberedningen består i dagsläget av fem 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 konstitue-
rande styrelsemöte där styrelsens arbetsordning fast-
ställs. Vid detta möte utses även firmatecknare för 
förbundet.  

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten. En 
kort sammanfattning av varje styrelsemöte framgår 
av styrelseberättelsen (se sid 13). 

Styrelsens arbetssätt  
Arbetsordningen föreskriver vilka punkter som skall 
vara fasta och vilka som kan variera. Normalt inne-
håller varje styrelsemöte genomgång av pågående 
projekt. Vid dessa punkter kan även personal från 
kansliet delta.  

Styrelsen skall minst en gång per år sammanträffa 
med förbundets revisorer. 

Under styrelsen arbetar även 

 Rötterrådet – rådgivning åt Rötterredaktionen 

 Redaktionsrådet – rådgivning åt redaktionen för 
Släkthistoriskt Forum 

 ProduktRådet – fram till 2005-08-25 som stöd åt 
inköpsansvarig 

 Kursrådet – fr o m den 2005-08-28 som stöd åt 
cirkelledarkurserna 

Arbetsfördelning mellan styrel-
se och kansli 
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning, tillsyn, 
organisation, strategier, intern kontroll, budget och 
policies. Vidare beslutar styrelsen om större invester-
ingar. 

Kansliet ansvarar för att förbundets förvaltning sker 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 

Ersättningar 
Styrelsens arvode uppgick under verksamhetsåret till 
192 072 (108 tkr) i enlighet med stämmans beslut. 
Av dessa tillföll 98 496 (68 tkr) styrelsens ordförande. 
Till styrelseledamöterna har utbetalats sammanlagt 
103 484 (170 tkr) utgörande ersättningar för havda 
kostnader. 

Förbundet har inga utfästelser om pension, tantiem 
eller avgångsvederlag. 

Beslutsprocess gällande ersätt-
ningar 
Styrelsens och revisorernas arvode beslutas varje år 
på riksstämman. Förslag till styrelsens arvode utarbe-
tas av den ovan nämnda valberedningen. 

Styrelsen 
Under verksamhetsåret från 2005-01-01 fram till 
riksstämman har styrelsen bestått av 

 Vald Valbar

Ordförande 

Ted Rosvall, Falköping  omval 2004 2006

Övriga ledamöter 

Torbjörn Näs, Mora  omval 2003 2005

Kurt Modig, Värmdö nyval 2003 2005

Anette Carlsson, Karlstad nyval 2004 2006

Sven Johansson, Halmstad  omval 2003 2005

Anna-Karin Westerlund, Uppsala nyval 2004 2006

Björn Fredriksson, Boden  omval 2004 2006

Kent Lundvall, Uddevalla  omval 2004 2006

Ingrid Månsson Lagergren, Timrå nyval 2003 2005

Jan Nilsson, Staffanstorp  omval 2004 2006
 

Vid riksstämman den 27 augusti 2005 nyvaldes Eva 
Dahlberg, Jönköping på två år och övriga valbara om-
valdes på två år. 

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 28 
augusti 2005 omvaldes Torbjörn Näs till 1:a vice ord-
förande och Ingrid Månsson Lagergren till 2:a vice 
ordförande. 

Kurt Modig utsågs till förbundskassör. 

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

Valberedning 
Valberedningen har under 2005 bestått av följande 
fem personer: 

 Olof Cronberg, Växjö (sammankallande) 

 Elisabeth Leek, Eksjö 

 Eddy Widborg, Åkersberga 

 Jorge Lintrup, Mora  

 Bo Persson, Linköping 

Personal 
Förbundet har under året haft följande anställda: 

 Gunvor Hjärtström – projektarbete t o m 31 maj 
2005 

 Anneli Åkerström-Bohm – ekonomiansvarig, del-
tid  

 Bonnie Raftö – kanslist, projektarbete 

 Peter Karlsson – t f redaktör, dataansvarig t o m 
16 okt 2005 

 Sara Sundin – kansliassistent 

 Carl Szabad – projektledare 

 Anna-Lena Hultman – projektledare, deltid 
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 Hans Egeskog – redaktör för Släkthistoriskt Fo-

rum, deltid 

 Kent Andersson - kanslist i Göteborg  

 Lisbeth Dahlin – förbundssekreterare 

 Roland Skoglund – projektarbetare, deltid 

 Åza Olofsson – informatör fr o m 10 jan 2005 

 Inger Canberger – kanslist fr o m 23 feb 2005 

 Annika Ryndal – projektarbetare fr o m 1 maj 
2005, deltid 

 Stellan Pettersson – assistent i Göteborg fr o m 1 
juni 2005 

 Yvonne Carlsson – anbytarvärd, dataansvarig fr o 
m 1 aug 2005 

 Crister Lindström – projektanställd redaktör för 
Rötter fr o m 1 aug 2005 

 Janne Kjellberg – projektledare fr o m 1 nov 
2005, deltid 

Totalt 9,6 helårsarbetare (7,8) 

Förbundets utbud 
Släkthistoriskt Forum 
Släkthistoriskt Forum har under 2005 givits ut med 
fem nummer. Redaktör har varit Hans Egeskog, Kal-
mar. Som bonus i nr 5 bifogades Roland Classons 
”Släktjakten” ett häfte med urval av artiklar från Hel-
singborgs Dagblad. 

Nedanstående antalsjämförelse avser sista numret år 
2005 resp. 2004. 

 2005 2004 

Antal tryckta 9 000 9 500 

Antal distribuerade i Sverige 8 498 9 011 

Antal distribuerade i utlandet 78 86 

Totalt antal distribuerade 8 576 9 097 

varav   
     Friexemplar (föreningar m fl) 195 200 

     Byten (med andra tidskrifter) 29 28 

Till bokhandeln 424 403 

Prenumeranter totalt 8 352 8 879 

Svenska Antavlor 
Svenska Antavlor Nr 10, varmed skriftserien avslu-
tats, utkom i mars 2005. 

Med Carl Szabad som projektledare har under året 
färdigställts ett register till Svenska Antavlor band 5. 
Se även under Nya publikationer. 

Släktforskarnas årsbok 
Förbundets artonde årsbok, Släktforskarnas årsbok 
’05, utkom i juni, med en upplaga om 4 509 (5 489). 
distribuerade exemplar. Redaktör: Håkan Skogsjö.  

Nättidningen RÖTTER 
Redaktionella sidor 
Nättidningen RÖTTER med Peter Karlsson som t f re-
daktör (fram till den 17 juni 2005) och därefter Cris-
ter Lindström (fr o m den 1 aug 2005) som huvudre-
daktör är fortfarande den mest besökta webbplatsen i 
sitt slag i Sverige och förmodligen också i Norden.  

Hemsidan har haft 2 411 371 (2 024 547) besökare 
under året, en ökning med 19 %. Dagligen görs ca 
6 600 besök på RÖTTER.  

En uppdatering av äldre sidor har påbörjats. 

 

Databaser 
Den mest besökta databasen har 2005 varit Porträtt-
fynd, som fram t o m den 17 juni sköttes av Peter 
Karlsson. Fr o m den 1 aug 2005 har basen överförts 
till Crister Lindström. 

En grupp med ca 20 frivilliga har under hösten arbe-
tat med att uppdatera databasen. Vid årsskiftet fanns 
det ca 51 000 porträtt inskickade av läsekretsen. Cir-
ka 100 – 200 nya porträtt tillkommer dagligen. En ar-
betsgrupp har utsetts för att klarlägga den framtida 
användningen av denna populära databas. 

Carl-Johan Ivarsson har arbetat med LitteraturSök.  

Anbytarforum  
Anbytarforum har haft ca 1 920 000 (1 529 474) be-
sökare under året, en ökning med ca 26 %. Dagligen 
görs ca 5 300 besök på Anbytarforum.  

Efter påpekande från Datainspektionen har vissa delar 
fått omarbetats. Arbetet beräknas avslutas under 
2006. 

Peter Karlsson har fram till den 17 juni 2005 varit an-
bytarvärd på Anbytarforum. Ny anbytarvärd har fr om 
den 1 aug 2005 varit Yvonne Carlsson.  

Rötters Vänner  

Antalet Rötters Vänner var vid årsskiftet 3 781 perso-
ner (3 635) en ökning med 4 %. 

Projekt- och arrangemangsstöd 
Projektstöd har under året sökts av följande före-
ningar  

 Dalbybygdens släkt- och folklivsforskare 

 Ansökt om 7 000, avslag p g a för sent in-
kommen ansökan 

 Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskarföre-
ning 

 Ansökt och beviljat 10 000 

 Skånes Genealogiska Förbund 

 Ansökt 10 000 - återremiss 

 Midälva Genalogiska Förening 

 Ansökt 10 000 - återremiss 

 Slältforskarföreningen Sabelskjöld 

 Ansökt 10 000, beviljat 5 000 

Arrangemangsstöd har beviljats följande föreningar  

 Kristianstadsbygdens släktforskarförening 

 Släktforskardag, ansökt o beviljat 3 000 kr 

 Släktforskare i Uppland 

 Anbytardag, ansökt o beviljat 3 000 kr 

 Göinge släkt-o hembygdsforskarförening 

 Släktforskardag, , ansökt o beviljat 3 000 kr 

 Föreningen Sollentuna Släktforskare 

 Temadag, ansökt 3 800 kr, beviljat 1 900 kr 

Förbundsförsäkringen 
Sedan 1999 är alla medlemmar i alla medlemsföre-
ningar gruppolycksfallsförsäkrade via Sveriges Släkt-
forskarförbund. Försäkringen är tecknad hos försäk-
ringsbolaget 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. 
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Projektverksamhet 
Den tidigare startade särredovisningen av projekt-
kostnaderna har genomförts även under 2005. Med 
kostnader avses enbart direkta kostnader och löner 
inkl. sociala avgifter. Totalt har projekten under 2005 
kostat 1 970 288 kronor (1 489 240) en ökning med 
481 048 kronor jämfört med föregående år.  

För några projekt har även försök gjorts att uppskatta 
de framtida intäkterna (försäljning minus framställ-
ningskostnaderna). 

Gravstensinventeringen 
Fortsätter som tidigare under ledning av Kent Anders-
son. Ca 6000 gravstenar har under året inventerats 
och översänts för registrering. Kostnaderna under 
2005 har varit 181 833 kronor vilket till stor del har 
täckts av bidrag.  

Projektet beräknas inte ge några intäkter. Under led-
ning av Sven Johansson har en utredning startats 
med uppgift att förenkla och förtydliga användningen 
av denna stora databas. 

Sveriges befolkning 1980 
Under 2005 uppstod vissa restkostnader på 10 000 
kronor. Intäkterna bedöms fortfarande täcka projekt-
kostnaderna. 

Sveriges Dödbok 1947 - 2003 
Under ledning av Carl Szabad utkom under första 
kvartalet 2005 ”Sveriges Dödbok 1947 – 2003” base-
rad på första etappen av ”Namn åt de döda” som av-
slutades i december 2004. Koordinator för denna del 
har varit Anna-Lena Hultman. Skivan fick ett entusi-
astiskt mottagande och mer än 5000 exemplar har 
sålts under året. 

Kostnaderna under 2005 har varit 245 978 kronor. 
Totalt har projektet under 2004 och 2005 kostat 1 
246 541 kronor vilket i sin helhet kunnat bekostas av 
överskottet från försäljningen. 

Sveriges Dödbok 4 
Andra etappen av ”Namn åt de döda” har påbörjats 
under året. Koordinator för projektet har liksom för 
tidigare projekt varit Anna-Lena Hultman. 

Uppgifterna skall sammanställas till en ny CD-skiva. 
Skivan är planerad att utkomma under 2007. Kostna-
derna under 2005 har varit 367 875 kronor. 

EMIBAS ver 1.0 
I samarbete med Svenska Emigrantinstitutet utkom 
under sommaren 2005 ”EMIBAS 1.0”. Koordinator för 
projektet har varit Anna-Lena Hultman. Under 2005 
nedlagda kostnader är 464 471 kronor. Skivan fick ett 
intresserat mottagande och ca 900 exemplar har sålts 
under året. Totalt har projektet under 2004 och 2005 
kostat 483 898 kronor vilket kraftigt överstiger över-
skottet från försäljningen. 

EMIBAS ver 2.0 
Förbundet har under 2005 undersökt förutsättningar-
na för en komplettering av EMIBAS 1.0 i huvudsak 
genom frivilliga insatser. Koordinator för projektet är 
Anna-Lena Hultman. Under 2005 nedlagda kostnader 
är 271 364 kronor. En omprioritering av projektet 
kommer att göras.  

Supplementet till Elgenstierna 
Arbetet pågår med Carl Szabad som projektledare. 
Under 2005 nedlagda kostnader är 29 070 kronor. 

Verket planeras att komma ut under 2006. 

Register till Svenska Antavlor 
band 5 (2000-2004). 
Med Carl Szabad som projektledare har under året 
färdigställts ett register till Svenska Antavlor band 5. 
Nedlagda kostnader är 16 461 kronor. 

Kugelbergska samlingen 
Arbetet har delvis fortsatt under 2005, och beräknas 
kunna avslutas under 2006. De under 2005 nedlagda 
kostnaderna har varit försumbara. 

Presentationsprogram 
Baserad på tidigare utarbetad kravspecifikation har 
projektet nu slutförts. Projektansvarig har varit Sven 
Johansson.  

Under 2005 nedlagda kostnader är 124 384 kronor. 
Totalt har projektet under 2004 och 2005 kostat 128 
181 kronor.  

Programmet har erbjudits gratis till intresserade före-
ningar och ett flertal register har redan skapats med 
programmet som mall. Se även under avsnittet Nya 
publikationer. 

Rosenberg 
I samarbete med Riksarkivet/SVAR har en CD-skiva 
framtagits innehållande ”Geografiskt-statistiskt hand-
lexikon öfver Sverige”. Förbundets andel i kostnader-
na har under 2005 varit 3 828 kronor. Totalt under 
2004 och 2005 har 37 876 kronor nedlagts på projek-
tet vilket enligt avtal kommer att bekostas av Riksar-
kivet/SVAR. 

Grill 
I samarbete med Riksarkivet/SVAR har påbörjats 
framtagningen av en CD-skiva innehållande ”Statis-
tiskt Sammandrag af Svenska Indelningsverket”. För-
bundets andel i kostnaderna under 2005 har varit 62 
056 kronor. Totalt under 2004 och 2005 har 71 704 
kronor nedlagts på projektet vilket enligt avtal kom-
mer att bekostas av Riksarkivet/SVAR. 

Sveriges församlingar genom 
tiderna 
Tidigare rapporterad förstudie har ännu inte resulterat 
i ett projekt. 

Skolpaket 
Tidigare rapporterad förstudie har ännu inte resulterat 
i ett projekt. 

Registreringsprogram för skat-
telängder 
Programmeringsarbete har startats under 2005. Hit-
tills nedlagda kostnader är 57 223 kronor. 

Swedish Census 1890 
I samarbete med Riksarkivet/SVAR har en CD-skiva 
framtagits innehållande en engelsk översättning av 
”Sveriges Befolkning 1890”. Förbundets andel i kost-
naderna har under 2005 varit 7 212 kronor vilket en-
ligt avtal kommer att bekostas av Riksarkivet/SVAR. 
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E-bokhandel 
Projektet har startats under 2005 men togs i bruk i 
mars 2006. Hittills nedlagda kostnader är 23 599 kro-
nor. 

Stockholm 2006 
Har startats under 2005. Hittills nedlagda kostnader 
är 38 330 kronor. 

Kurser och konferenser 
Släktforskar- och förtroende-
mannakonferens 
Den 6 – 8 maj 2005 genomfördes en förtroendeman-
nakonferens i Visby med 51 st deltagare. 

Bland diskussionspunkterna kan nämnas 

 Släktforskning på Gotland – Gotlandsföreningen 
presenterade sig 

 ”Arkivresor” – hjälp eller stjälp för föreningen? 

 Kulturell nedrustning - utförsäljningen av Riksar-
kivet och flera av våra landsarkiv 

 Distanskurser i släktforskning – kan det fungera? 
Ett studieförbund presenterade sitt material för 
”Släktforskning på distans”.  

 Föreningsutbildning för funktionärer - förbundet 
presenterade ett förslag utbildningspaket för fö-
reningarnas olika funktionärer 

 Presentationsprogrammet – klart för leverans! 

 Stort eller smått? Hur får vi flest antal släktfors-
kare aktiva? Med många små föreningar eller 
med några få men stora? Ska förbundet aktivt 
verka för fler regionala förbund? En inledande 
sondering inför ordförandekonferensen i augusti. 

 Socknarna och tillgängligheten - rapporter från 
flera fronter 

Ordförandekonferens 
Under släktforskardagarna i Göteborg genomfördes 
fredagen den 27 augusti en ordförandekonferens med 
81 st deltagare från 64 föreningar. 

Platsen var Göteborgs Stadsmuseum och bland de 
ämnen som behandlades kan nämnas: 

 Nättidningen Rötter – Förbundets hemsida (med 
presentation av ny Rötterredaktör och ny Anby-
tarvärd) 

 Släktföreningar och arbetsplatsföreningar i för-
bundet? (om förbundets förslag kring ”associera-
de föreningar”) 

 Föreläsningsturnéer och föreläsarbanker (om oli-
ka sätt att ”rädda” den goda föreläsningen) 

 Fel departement! (om problemet att viktiga kul-
turfrågor, som självklart borde skötas av Kultur-
departementet, i stället handhas, och i många fall 
missköts, av finansdepartementet eller närings-
departementet) 

Redaktörskurs 
Redaktörskursen samlade vid samma tillfälle 58 st 
deltagare. Ur programmet: 

 "Inspirationsföredrag" om hur man kan utveckla 
materialet i sin tidning och presentera det på 
bästa sätt. - Karin Edvall 

 Gruppdiskussion om kvalité och distributionssätt 
för den information som föreningarna måste få ut 
till sina medlemmar. 

 ”Kvalitet i släktforskningen” är ett motto för för-
bund och föreningar sedan länge. Hur skall vi få 

det att spilla över på våra medlemsblad - Hans 
Egeskog 

Bibiotekskonferens 
I mitten av oktober samlades i Sundbyberg ett fem-
tiotal bibliotekarier från Malmö i söder till Skellefteå i 
norr.  

Alla hade de hörsammat inbjudan från Ikoner-
Akademien och Släktforskarförbundet att delta i kon-
ferensen ”Släktforskaren och biblioteket”. Bland del-
tagarna fanns både de som hade lång erfarenhet av 
att arbeta med besökande släktforskare och de som 
är helt nya i gebitet. 

Konferensen syftade till att presentera släktforskarrö-
relsen och att presentera nya moderna hjälpmedel för 
släktforskarna. Efter välkomsthälsningen från de två 
arrangörerna, Jan-Eric Malmquist, Biblioteks-
tjänst/Ikoner och Ingrid Månsson Lagergren, 2:a vice 
ordförande i Sveriges släktforskarförbund och biblio-
tekschef i Timrå, inledde Ted Rosvall med en presen-
tation av Släktforskarförbundet.  

Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman hade ett gemen-
samt pass där de visade förbundets olika cd-skivor, 
och visade på olika sökfunktioner och finesser, samt 
även utländska databaser för släktforskare. 
 
Därefter beskrev Eva Dahlberg bl.a. hur hon, utifrån 
sin egen erfarenhet av att komma som släktforskare 
till en rad bibliotek runt om i landet, ser på bibliote-
kens service.  

Ett budskap hon förde fram var att man inte helt ska 
datorisera släktforskarrummen, eftersom läsapparater 
både för mikrokort och mikrofilm fortfarande måste 
finnas. Dessutom propagerade hon för öppethållande 
på kvällar och helger. 

Ingrid Månsson Lagergren presenterade tillsammans 
med Sonja Sahlén, från Arkenbiblioteket i Örn-
sköldsvik, hur man på deras respektive bibliotek mö-
ter släktforskarna.  

Vid Arkenbiblioteket, som 2003 utsågs till Årets bib-
liotek ur släktforskarperspektiv, bedrivs fortbildning 
av bibliotekspersonalen inom området släktforskning. 
Det sker dels med grundläggande kunskap, dels en 
fortbildning i entimmespass i andra källor än kyrk-
böckerna, sökning i databaser eller andra ämnen.  

Två av passen under dagen ägnades åt presentation 
av släktforskningens källor på Internet, digitala källor. 
Peter Wallenskog presenterade Genline och från SVAR 
visade Magnus Johansson vilket material som finns i 
deras abonnemang.  

Tomas Lidman, riksarkivarie och tidigare riksbibliote-
karie, redogjorde avslutningsvis bl.a. för att Riksarki-
vet arbetar för att få mer resurser till digitalisering av 
arkivmaterial, ett sätt att både bevara och tillgänglig-
göra materialet.  
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Nya publikationer 
I egen regi eller med  
samarbetspartner 

EMIBAS 1.0 
Persondata om 1,1 miljoner emi-
granter från 2 300 församlingar. 

Ett samarbetsprojekt mellan SEI 
och Sveriges Släktforskarför-
bund. 

 

Sveriges dödbok 1947 - 
2003 
Innehåller uppgifter om de drygt 
4,7 miljoner personer som avlidit 
i Sverige mellan 1947 och 2003.  

Svenska Antavlor R 
2005 
Person- och ortregister till band 
5 (2000-2004) 

80 sid, häftad 

 

Roland Classon 

Släktjakten 
Ett häfte med urval av artiklar 
från Helsingborgs Dagblad. 

80 sid, häftad 

 

Håkan Skogsjö (red) 

Släktforskarnas Årsbok 
2005 
368 sid, inbunden 

 

Baserade på  
Presentationsprogrammet 

Falbygdsrötter 
260.000 poster med födda, vig-
da och döda inom Falköpings 
kommun c1750-1920, 52 sock-
nar. 

Från Falbygdens Släktforskarfö-
rening 

 

Födda i Sjuhärad 
Födda i Bollebygds härad, sock-
narna Björketorp, Bollebygd och 
Töllsjö. 

Från Borås Släktforskarförening 

 

PLF CD-1 
Vimmerby och Västerviks kom-
muner samt sydöstra Östergöt-
land 

Från Person- och Lokalhistoriskt 
Forskarcentrum (PLF) 

 

PLF CD-2 
Hultfreds, Högsby, Mönsterås 
och Oskarhamns kommuner 
samt några församlingar i östra 
Jönköpings län. 

Från Person- och Lokalhistoriskt 
Forskarcentrum (PLF) 

 

PLF CD-3 
Kalmar, Nybro, Torsås och Em-
maboda kommuner samt några 
församlingar i Blekinge och Kro-
nobergs län. 

Från Person- och Lokalhistoriskt 
Forskarcentrum (PLF) 

 

PLF CD-4 
Borgholm och Mörbylånga kom-
muner, dvs hela Öland 

Från Person- och Lokalhistoriskt 
Forskarcentrum (PLF)  

 



12 Angeläget 2/2006 
 

Kontakt och informations-
verksamhet 
Förbundsordföranden Ted Rosvall har under besökt  
följande medlemsföreningar: 

DIS-Väst 
IBM-klubben 
DIS-Öst 
Föreningen DIS 
Göinge Släktforskarförening 
Sotenäs Genealogiska förening (Hunnebostrand) 
Värnamo släktforskarförening - 30-årsjubileum 
Karlsborgs släktforskarförening 
Förbundet har under året haft kontakt med följande 
myndigheter, institutioner och övriga: 

Stockholms Stadsarkiv 
Husgerådskammaren 
Riksarkivet 
Riksarkivets och Landsarkivens Samarbetsråd 
Historielärarnas Riksförbund 
Historieklasserna vid Norra Real 
Riksdagens Skatteutskott 
Bok- och Biblioteksmässan 
Svenska Emigrantinstitutet 
Datainspektionen 
Sveriges Hembygdsförbund 
Förlaget Natur och kultur 
Medborgarskolan 
Ikoner-Akademin 

Förbundet har under året haft bl a följande utländska 
kontakter 

SwedGenTour 2005 - inklusive workshops and lectu-
res i Family History Library samt monterverksamhet 
vid FGS Conference 2005 i Salt Lake City, UT, Släkt-
forskardagar vid Nordic Museum, Seattle, WA och vid 
Nordic centre, Burlingon, BC. 

Norska släktforskardagar i Drammen och Oslo. 
Nordgens möte 2005 i Oslo, Norge. 

Förvaltningsberättelse 
Verksamhet 
Verksamheten består dels i service till förbundets 
medlemsföreningar dels i försäljning och utgivning av 
egna och andras produkter lämpliga för släktforsk-
ningsaktiviteter. Speciellt har försäljningen från bok-
handeln ökat mycket kraftigt från 3,5 Mkr år 2003 till 
6,1 Mkr år 2005, en ökning med 74 % på två år. 

Förbundets verksamhet är numera i allt större ut-
sträckning projektorienterad med åtföljande stora va-
riationer i intäkter och utgifter. 

Väsentliga händelser 
Uppbyggnaden av kansliets resurser har fortsatt un-
der året och ett nytt datanätverk (kablage) har instal-
lerats. 

I Göteborg har Forskarstugan flyttats till nya lokaler 
belägna i Västra Frölunda. Nu liksom tidigare delas 
lokalerna med DIS-VÄST. De nya lokalerna har betytt 
en vitalisering av verksamheten. 

SwedGenTour 2005 
Förbundet har deltagit i FGS Annual Conference i Salt 
Lake City och den samtidigt arrangerade mässan (ca 
3 000 besökande). Under samma resa har Förbundets 
produkter och databaser demonstrerats i Salt Lake 
City, Seattle och Vancouver för intresserade svensk-
ättlingar (ca 300 st).  

Resekostnaderna var brutto 169 913 kr (redovisade 
under Not 4 Resor). Dagtraktamente mm uppgick till 

35 372 kronor. Efter utdebitering av 81 694 kr på öv-
riga deltagare är Förbundets nettokostnad 123 591 
kr.  

Under resan såldes CD-skivor för sammanlagt 79 542 
kr. Efter avdrag av kostnader för de sålda CD-
skivorna har denna investering i den amerikanska 
marknaden kostat Förbundet ca 87 tkr. 

Intäkter och resultat 
Intäkterna (exklusive förändringar i produkter i arbete 
och aktiverat arbete) under året uppgick till 10 256 
tkr (8 766 tkr) en ökning med 17 %. Den största en-
skilda intäkten är bokhandelsförsäljningen med 6 065 
tkr (5 089 tkr) en ökning med 19 %. 

Resultatet har kraftigt försämrats och uppgick till -
1 776 tkr (358 tkr). Förbundets ekonomiska ställning 
är fortfarande stark, om än något försvagad.  

Den sämre lönsamheten är framförallt orsakad av 
ökade externa kostnader för projekt och kraftigt öka-
de personalkostnader dels på grund av personaldub-
bleringar, dels på grund av en hög ambitionsnivå när 
det gäller nya projekt.  

Finansiell ställning 
Varulagret har minskat med 157 tkr främst genom ut-
försäljning av äldre tidskrifter och årsböcker men ock-
så genom en åtstramad inköpspolicy. 

De under 2004 nedlagda kostnaderna för framtagning 
av Sveriges Dödbok 3 på sammanlagt 1 001 tkr har 
under 2005 minskat tillgångarna. Samtidigt har till-
gångarna ökat med 830 tkr utgörande nedlagt arbete 
på andra projekt av liknande slag. Dessa två poster 
har under 2005 påverkat resultatet med –170 tkr 
(1 001 tkr). 

Under de två senaste åren har dels subskriptionstiden 
för årsboken planenligt minskats från 18 månader till 
6 månader, dels har föreningarnas rabatt utbetalats 
direkt vid köp mot att de tidigare utbetalades under 
det första kvartalet nästföljande år. Minskningen av 
dessa ”lån” från prenumeranter resp. föreningar har 
successivt minskat Förbundets likvida medel med ca 
700 tkr. 

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 
5 020 tkr (6 241 tkr). Förbundet har inga räntebäran-
de skulder. Soliditeten uppgick till 56,9 % (75,8 %). 
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Styrelseberättelse 
Styrelsen har under året haft fem sammanträden 
varav ett konstituerande. Här följer några av besluten 
i korthet: 

Sundbyberg 2005-03-14 
 Ny förening: Götene släktforskarförening 

 Ansökan från Astra Zeneca Släktforskarförening 
om medlemsskap 

 Ny grafisk profil diskuterades 

 EMIBAS 2 

 Presentationsprogrammet till pilotföreningar 

 Registreringsprogram för skattelängder 

 SwedGen Tour 2005 

 Nya lokaler i Göteborg diskuterades 

Visby 2005-05-05 
 Nya föreningar: Svenska Heraldiska Föreningen, 

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, 
Släktforskare på Dahl, Hällefors Släktforskarklubb 

 Beslut om förslag till riksstämman om associera-
de föreningar 

 Motioner till riksstämman, mottagare av heders-
diplom, Victor Örnbergs hederspris, Årets arkiv 
och Årets bibliotek utsågs 

 Riksstämma 2007: Hallands Genealogiska Före-
ning 

 Godkännande av årsredogörelse 2004, budget 
och verksamhetsplan 2006 

 Förslag till ett flertal nya projekt diskuterades 

 Presentationsprogrammet klart för leverans 

 Behandlade en skrivelse från Datainspektionen 

 Beslut om nya lokaler i Göteborg 

 Ny grafisk profil antogs, styrelsen inbjöd före-
ningarna till en arbetsgrupp för framtagande av 
ny logotype 

Göteborg 2005-08-25 
 Nya föreningar: Sällskapet Vallonättlingar, Släkt- 

och bygdeforskarföreningen ENGELBREKT, Nor-
berg, Svenska Genealogiska Samfundet 

 Beslut om utökning av kanslilokaler 

 Nya regler för arrangemangsstöd 

 Beslut om referensperson med ansvar för nya 
produkter i stället för ett produktråd 

 Fem ex av Angeläget till en föreningsadress 

 Avtal med mormonkyrkan om Family History 
Center 

 Rapport om att Yvonne Carlsson och Crister Lind-
ström anställts som Anbytarvärd resp Rötterre-
daktör 

Göteborg 2005-08-28 
 Konstituering: Torbjörn Näs, 1:e vice ordf, Ingrid 

Månsson Lagergren, 2:e vice ordf, Kurt Modig, 
förbundskassör 

 Erbjudande om marknadsföringstjänster till före-
ningar som använder presentationsprogrammet 

 Utsett kursråd o arbetsgrupp för logotype 

Sundbyberg 2005-10-14—15 
 Carl-Johan Ivarsson, Söderköping, ny ledamot i 

RötterRådet 

 Beslut om anställning av Inger Canberger på ex-
peditionen 

 Förbundet har ett nytt hyresavtal med ytterligare 
tre kontorsrum 

 Förtroendemannakonferensen 2007 arrangeras 
av Midälva Genealogiska Förening 

Valberedningens berättelse 
Valberedningen har under året haft underhandskon-
takter och träffats vid ett tillfälle i Linköping, varvid 
såväl sittande styrelse som nominerade kandidater 
telefonintervjuades. 
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Resultaträkning 
  2005-01-01  2004-01-01

 Not 2005-12-31  2004-12-31

   
Rörelsens intäkter m.m.    

Försäljning 1 8 997 395  8 113 169

Organisationsavgifter  440 238  370 589

Bidrag och gåvor  424 675  145 541

Hyresintäkter  315 122  136 354

Förändr. av lager av produkter i arbete 2 -170 096  1 000 563

Aktiverat arbete för egen räkning  71 182  0

Övriga rörelseintäkter  7 331  122

  10 085 847  9 766 338

Rörelsens kostnader    

Handelsvaror 3 -4 176 449  -4 072 320

Övriga externa kostnader 4 -3 041 793  -2 113 343

Personalkostnader 5 -4 478 157  -3 132 220

Avskrivn. anläggningstillgångar  -248 877  -191 270

  -11 945 276  -9 509 154

   
Rörelseresultat  -1 859 429  257 184

   
Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter  83 997  101 152

Räntekostnader  -632  0

  83 365  101 152

   
Resultat efter finansiella poster  -1 776 064  358 336

   
Årets resultat  -1 776 064  358 336
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Balansräkning 
 Not 2005-12-31  2004-12-31

TILLGÅNGAR    

   
Anläggningstillgångar    

   
Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 6 410 027  327 854

  410 027  327 854

   
Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar  305 750  305 750

  305 750  305 750

   
Summa anläggningstillgångar  715 777  633 604

   
Omsättningstillgångar    

   
Varulager m.m.    

Varor under tillverkning  830 467  1 000 563

Färdiga varor och handelsvaror  632 697  790 070

Förskott till leverantörer  0  200 000

  1 463 164  1 990 633

   
Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  204 838  432 833

Övriga fordringar  35 116  302

Förutbet. kostn. och upplupna intäkter  672 845  319 188

  912 799  752 323

   
Kassa och bank  4 170 495  5 488 481

   
Summa omsättningstillgångar  6 546 458  8 231 437

   
SUMMA TILLGÅNGAR  7 262 235  8 865 041

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

   
Eget kapital    

   
Balanserad vinst eller förlust  5 910 871  5 552 535

Årets resultat  -1 776 064  358 336

  4 134 807  5 910 871

   
Summa eget kapital  4 134 807  5 910 871



16 Angeläget 2/2006 
 
 

   
Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  600 178  560 630

Skatteskulder  56 676  58 535

Övriga kortfristiga skulder  85 055  472 571

Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 7 2 385 519  1 862 434

Summa kortfristiga skulder  3 127 428  2 954 170

   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 262 235  8 865 041

    

POSTER INOM LINJEN    

   
Ställda säkerheter  Inga  Inga

   
Ansvarsförbindelser  Inga  Inga

 

 

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. 

 

 

 

 

Not 1 Försäljning 2005  2004 

    
 Prenumerationsintäkter 1 517 054  1 595 054

 Rötters Vänner 340 050  358 308

 Årsbok 763 702  857 945

 Annonsintäkter 67 544  98 217

 Arrangemang 244 310  114 463

 Bokhandel 6 064 735  5 089 182

  8 997 395  8 113 169

    
Not 2 Förändring av lager av produkter i arbete 2005  2004

    
 Aktiverade kostnader för framtagning av nya egna 

produkter 
830 467  1 000 563

 Kostnad för sålda egna framtagna produkter -1 000 563  0

  -170 096  1 000 563

    
Not 3 Handelsvaror 2005  2004

    
 Kostnader tidskrifter 603 950  538 982
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 Kostnader sajter 28 391  149 022

 Kostnader årsbok 270 054  388 797

 Kostnader arrangemang 334 959  378 534

 Kostnader bokhandel 2 065 368  1 940 969

 Stöd till föreningarna 208 059  119 765

 Direkta kostnader projekt 665 668  556 251

  4 176 449  4 072 320

    
Not 4 Övriga externa kostnader 2005  2004

    
 Lokalhyra 1 075 211  652 695

 Drift, städning, underhåll lokal 238 679  100 504

 Övriga lokalkostnader 45 425  102 586

 Förbrukningsmaterial 231 940  190 437

 Porto 267 325  215 341

 Licenser, support IT 128 965  115 007

 Resor 480 085  270 784

 Diverse övrigt 574 163  465 989

  3 041 793  2 113 343

    
Not 5 Personalkostnader 2005  2004

    
 Löner och ersättningar 2 915 143  2 026 730

 Styrelsearvoden 192 072  108 519

 Traktamenten och kostnadsersättningar 159 339  126 111

 Sociala avgifter och pensionskostnader 1 198 281  855 134

 Övriga personalkostnader 13 322  15 726

  4 478 157  3 132 220

    
Not 6 Inventarier, verktyg, installationer 2005-12-31  2004-12-31

    
 Ingående anskaffningsvärde 647 841  332 322

 Inköp 331 050  315 519

 Försäljningar/utrangeringar -34 988  0

 Korrigering från tidigare år 255 694  0

 Utgående ack. anskaffningsvärden 1 199 597  647 841

 Ingående avskrivningar -319 987  -128 717

 Försäljningar/utrangeringar 34 988  0

 Korrigering från tidigare år -255 694  0

 Årets avskrivningar -248 877  -191 270

 Utgående ackumulerade avskrivningar -789 570  -319 987

 Utgående redovisat värde 410 027  327 854

    
Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år respektive 5 år.
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2005-12-31  2004-12-31

    
 Förutbetalda prenumerationer 988 272  960 373

 Förutbetalda årsböcker 458 445  544 220

 Förutbetalda Rötters Vänner 272 400  192 415

 Förutbetalda hyresinkomster 57 343  54 842

 Upplupna sociala avgifter 93 733  62 206

 Övriga upplupna kostnader 515 326  48 378

  2 385 519  1 862 434
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Genealogisk Ungdoms Fond 
Resultaträkning 
   2005-01-01 2004-01-01 

   Not 2005-12-31 2004-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.   0 0 

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader   0 -785 

    0 -785 

Rörelseresultat   0 -785 

Årets resultat    0 -785 

 

Balansräkning 
   2005-12-31  2004-12-31 

  Not   

Tillgångar     

Omsättningstillgångar     

Bankmedel   106 128  106 128 

Summa tillgångar   106 128  106 128 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital     

Fondkapital   106 128  106 128 

   106 128  106 128 

Summa eget kapital och skulder 106 128  106 128 
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Föreläsningar 
Preliminärt program – fler föreläsningar kan tillkomma 

Allmänna ämnen 

Marianne Söderberg Det var en gång….   Att berätta en släktsaga 

Anders Thornström Den digitaliserade släktforskaren  

Henrik Åsklund Komponera ett eget släktvapen  

Per Clemensson ”Bröderna Larsson” En emigrantagent och hans arkiv 

Kalle Bäck Kan man lita på domboken? Ett föredrag om källkritik. 

Per Nordenvall Riddarhuset och adelsforskningen  

Kungliga Hufvudstaden 

Göran Alm Stormaktstidens Stockholm Huvudstaden under ätterna Vasa och Pfalz 

Virve Polsa Ätten Holstein-Gottorp i Sverige  

Ted Rosvall Ätten Bernadotte - den nya dynastin 

Lars O. Lagerqvist Kungliga Myntkabinettet Svensk mynträkning – världens krångligas-
te? 

Gunnar Ståhl Resor till och från Stockhom 1680-1860 - inklusive pass-, tull- och postfrågor 

Mångkultur 

Carl-Henrik Carlsson Judisk Släktforskning  

Inger Vidja Folkkultur i land och stad  

Kalle Bäck Svenskarna! Så ser utlänningar på oss, 
och så ser vi på oss själva. 

 

Peeter Grünberg Släktforskning kring estniska och liv-
ländska anor 

 

Elmar Bruhn Släktforskning i Pommern och Mecklen-
burg 

 

Helmut Müssener Flykt till och exil i Sverige 1933-1950 
undan nazismen 

Publicister, författare, musiker och politiker. 
Vad har dessa betytt för Sverige. Vad bety-
der de idag för svensk kultur? 

 
ABM – arkiv, bibliotek, muséer 
I en särskild avdelning ges huvudstadens Arkiv, Bibliotek och Museer möjlighet att presentera sina skatter och sin 
verksamhet.  

Möt Riksarkivet, Stadsarkivet, Krigsarkivet, Stadsmuseum och många andra kända och mindre kända institutioner. 

 



Angeläget 2/2006 23 
 

 

Det våras för  
Släktforskardagarna 2006 
För några veckor sedan var det styrelsemötet hos För-
bundet i Sundbyberg. Dagen inleddes dock med ett 
besök på Factory/Nacka strand som ordnade en vis-
ning av mässanläggningen.  

De fick en minst sagt positiv upplevelse av anlägg-
ningen. För dig som ännu inte besökt Factory/Nacka 
strand väntar en aha-upplevelse! Fastigheten byggdes 
i slutet av 1800-talet som bilfabrik. Men planerna änd-
rades och det blev istället tändkulemotorn Avance som 
byggdes där under många år. Enda kommunikationen 
då var från sjösidan. Nästan 100 år senare exploatera-
des hela detta fantastiska område och den gamla fa-
briksbyggnaden blev en professionell mäss- och konfe-
rensanläggning. Området nås numera såväl med skär-
gårdsbåt, som med buss eller egen bil. Det är ett 
stycke svensk industrihistoria och en av Sveriges mest 
spännande mässanläggningar som blir inramningen för 
Släktforskaradagarna 2006. Här finns dessutom ett 
stort parkeringshus, gott om restauranger och en fan-
tastisk utsikt över inloppet till Stockholm.  

Släktforskardagarna använder hela anläggningen för 
mässa och föreläsningsprogram. Det blir en spännande 
mix av utställare med budskap som vänder sig både 
till nybörjare och erfarna forskare. Vi bjuder på ett 
fantasiskt utbud av programpunkter och aktiviteter. Vi 
räknar med ca 10.000 besökare från stora delar av 
landet. Marknadsföringen blir både bred och djup, hela 
”släktforskarrörelsen” får nu chansen till ett stort ge-
nomslag i riksmedia.  

Landets alla släktforskarföreningar, arkiv, studieför-
bund, organisationer, museer m.fl. får här chansen att 
möta en jättepublik. Man kan lugnt räkna med att 
samtliga besökare har intresse av Släktforskning, en 
del är nybörjare och andra vana forskare. Alla med 
sina olika informationsbehov. Det här kan bli den en-
skilt viktigaste händelsen för hela Släktforskarrörelsen 
i år! För att inte tala om vad det kan ge alla de företag 
och institutioner som har släktforskare som sin mål-
grupp! Mässan är nästan fullsåld! 

Väl mött den 12-13 augusti till en makalös manifesta-
tion av Släktforskning - ett intresse som delas av nära 
2 miljoner svenskar. De kommer nog att bli fler…. 

Janne Kjellberg 

 

 

Ombud vid stämman 
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 
I början av juni skickar kansliet ut detaljerad informa-
tion för anmälan av ombud till riksstämman.  

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud till 
riksstämman, skall senast den 12 juli 2006 anmäla 
dessa via något av angivna alternativ. 

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 medlemsorgani-
sationerna inte erlägga någon stämmoavgift. 

Däremot är det viktigt att anmälan i enlighet med 
ovanstående rubrik sker i tid! 

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

Ansökan om resebidrag skickas efter stämman, inom 
en månad, av medlemsorganisationen till förbundets 
kansli i Stockholm. 

Observera att färdsättet skall vara tåg 2:a klass eller 
billigare alternativ. Andra kostnader som hotell, mat 
och dylikt ersätts inte. 
 

Annan närvaro 
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisa-
tioner har närvarorätt vid stämman. 

Yttrande- och rösträtt innehas endast av dem som är 
ombud för medlemsorganisationer. 

Andra släktforskarföreningar är välkomna att sända 
observatörer till riksstämman. 
 

Stämmohandlingar 
De ärenden som beräknas bli behandlade på riks-
stämman återfinns i förslaget till dagordning på första 
sidan. 
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Förslag till verksamhetsplan 2007 
 

Verksamhetsåret 2005 blev, trots god omsättning och 
stor verksamhet, ett resultatmässigt mycket dåligt år 
för förbundet.  

Under innevarande år måste därför verksamma åtgär-
der, inklusive neddragningar, besparingar och effekti-
viseringar, sättas in.  

Tyvärr har detta framtvingat ett antal personalupp-
sägningar, som i sin tur medför att verksamheten un-
der 2007 inte kan hållas på samma höga nivå som ti-
digare år. Detta gäller i synnerhet förbundets omfat-
tande projektverksamhet, som under de senaste åren 
medfört stora kostnader.  

Det måste dock påpekas, att de flesta förbundsprojekt 
så småningom resulterar i efterlängtade produkter, 
särskilt databaser på CD och DVD, vilka i sin tur gene-
rerar goda intäkter till förbundet, och utgör en förut-
sättning för kommande verksamhet och projekt.  

Det kan tyckas svårt att under en svacka i ekonomin 
planera för en omfattande och nydanande verksamhet 
för nästkommande år. Ändå är detta en nödvändighet. 
Utan initiativ och framåtanda – ingen utveckling, och 
därmed små möjligheter till återhämtning.  

På projektsidan räknar förbundet med att den andra 
etappen av ”Namn åt de döda” skall vara klar och till-
sammans med annat kompletterande datamaterial re-
sultera i Sveriges Dödbok 4. 

Förbundet kommer vidare att arbeta med ”Sveriges 
Gravbok” – ett nytt projekt, som har ambitionen att 
sammanfoga så många elektroniska register från lan-
dets församlingar och kyrkogårdsförvaltningar som 
möjligt till en stor, rikstäckande, databas på CD. 

En vidareutveckling av förbundets presentationspro-
gram till att även kunna användas för register kring 
husförhörslängder, flyttningslängder, mantalslängder 
m.m. finns också på dagordningen liksom bearbetning 
av ett antal mindre persondatabaser för utgivning. 
Förbundet hoppas också att under 2007 åter kunna 
avsätta vissa resurser för fullbordandet av Emibas. 

”Släktforskarläger för ungdomar” är ett helt nytt initia-
tiv, ägnat att försöka intressera ungdomar från hela 
landet för att delta i en alldeles speciell sportlovs- 
och/eller sommaraktivitet: Släktforskning. Veckorna, 
som genomförs i samarbete med ett eller flera släkt-
forskarcentra, kommer att innehålla introduktion och 
stimulans kring konceptet ”Sök dina rötter”, anpassad 
undervisning, pröva-på-verksamhet, släktforskning via 
Internet och mycket annat. Givetvis blir det också tid 
för lite idrott och andra lägeraktiviteter. 

Arbetet med att uppdatera och omdana Nättidningen 
Rötter kommer att fortsätta. Förhoppningen är också 
att kunna lägga in ett antal nya person- och bilddata-
baser med åtföljande sökfunktioner. 

Beroende på utfallet av årets motioner står förbundet 
berett att visavi myndigheter och statliga verk driva 
frågan om en förbättrad och tryggad folkbokföring, 
kompletterad och upprättad av en tänkt folkräkning år 
2010.  

Släktforskningen Dag den 18 mars 2006 blev något av 
en succé, och om medlemsföreningarna så önskar, 
står förbundet berett att bidra till en fortsättning och 
en utveckling av denna lyckade satsning. 

Förbundet hoppas också att under 2007, i samarbete 
med en specialresebyrå, under rubriken ”Res med för-
bundet” arrangera en eller flera studieresor för intres-
serade släkt- och hembygdsforskare till platser av sär-
skilt intresse för oss svenskar, t.ex. Svenska Pom-
mern, Sankt Petersburg, Flandern (Valloner) och Fin-
lands svenskbygder. Även mer avlägsna platser har 
nämnts, inklusive St. Barthélemy i Västindien.  

En annan tanke är särskilda forskningsresor till 
svenskbygderna i Illinois och Minnesota, samt till Salt 
Lake City, släktforskningens Mecka. Förutom själva 
resmålet och de kunskaper som kan inhämtas under 
dessa resor, kan det sägas att vi släktforskare kanske 
också skulle må bra att ibland få umgås med varandra 
utanför arkiven och föreningslokalerna. Självfallet 
måste dock alla sådana resor täcka sina egna kostna-
der. 

Förbundsstyrelsen 

 

 

 

 

 

Petronellas födelse – en liten läsövning 
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Årets motioner 
 

Motion 1/2006 
En grundlig genomgång av befolkningen i riket, med 
egenhändig blankettinlämning, har inte ägt rum sedan 
hösten 1970. Blanketten 1985 var dataförtryckt. Man-
talsskrivningsinstitutionen avskaffades 1991. Försäk-
ringskassan följer upp folkbokföringen i viss mån. Har 
1991 års ändring lyckats eller misslyckats? Vi menar 
att i brist på framtaget material är ändringen miss-
lyckad. 

 Personal på skattemyndigheten har ett genomgå-
ende intryck av att – kanske stora – brister föreligger i 
dagens bokföring. Hur är det med folkbokföring på fri-
tidsfastighet? För personer med bostäder på två/flera 
orter? Särskrivna makar? Hur många – eller få – har 
efter 1991 blivit obefintliga? Hur bevakas dessa per 1 
november? Görs frånvaroanteckningar om försvunna 
personer? Har utlänningar åkt hem utan anmälan? Går 
det att göra mer om och för asylsökande? Hur är det 
med dem som håller sig undan i avvaktan på utvis-
ning? Hur långt har förslaget om lägenhetsnummer 
kommit?  

 Ett särskilt bekymmer är de många hemlösa som 
finns, men dessa måste ju också vara folkbokförda nå-
gonstans. Svårighet kan även gälla personer med 
skyddad adress. Var är de skrivna, som bara har bo-
ende på sjukhem? Och de som är intagna lång tid på 
fångvårdsanstalt – är dessa skrivna på tidigare bostad 
eller ”på församlingen skrivna”? Går det alls att söka 
en person på tidigare bostadsadress, eller att veta var 
sökobjektet bott förr? 

 Att bostadsanmälan upphört för flera år sen inne-
bär bara att det är dags för en undersökning om bo-
stad och folkbokföringsadress överensstämmer. Saken 
kompliceras ytterligare av att numera finns bara ett 
diarium på riksplanet. De lokala skattekontoren har ej 
egna diarier. Om en anmälan handlägges på helt an-
nan ort så kan den myndigheten inte veta vilka när-
mare behövliga adressdetaljer som erfordras, och vil-
ken tid har myndigheten att undersöka oklara fall? En 
tidningsnotis för några dagar sedan upplyste, att 1.600 
oklara folkbokföringsärenden undersökts av skattever-
ket, men vad betyder det på riksnivå? 

 Frågorna är många, men svaren är få. Från 1860 
har folkräkning vidtagits vart 10:e år, från 1935 även 
vart 5:e år. Den nya folkbokföringen har varit i gång i 
15 år, men hur har den fungerat? Vilka brister? Hur 
kan alls morgondagens forskare söka i dagens data-
bokföring? Datoriseringen av tidigare folkräkningar, t 
ex för år 1890, har visat sig mycket lyckad, och det 
blir en framtida och oöverskådlig brist, om dessa inte 
kan/får fortsätta. 

 Denna idé behöver framföras med god framförhåll-
ning och planering. Den tarvar förberedelser av olika 
slag och kommer att medföra kostnader för stat och 
kommun. Förmodligen kommer riksdagsbeslut att krä-
vas. Kan någon riksdagsledamot skriva motion i äm-
net? 

 Här finns också en utsökt möjlighet att införa lä-
genhetsnummer för alla. Att konsekvent införa detta 
är enda sättet att veta vilka och hur många som bor i 
viss lägenhet. Det har betydelse för bostadsbidrag, och 
vilka som är sammanboende (ev fusk?). Bostadsbola-
gen har i regel nummerserier på sina lägenheter. Att 
återuppta yrkesregistrering är, tyvärr, ett önsketän-
kande. Den markering av tilltalsförnamn som påbjudits 
1983 kan här göras komplett. 

 Idén ger förvisso ett stort, mycket stort, arbete, 
men också många möjligheter att få pålitlig statistik av 
olika slag för vidare forskningar. Det kan förmodas att 
kostnaderna på sikt betalar sig själva. Det kan också 
vara lämpligt att genomföra en bostadsräkning, även 
om detta inte direkt angår släktforskarna. 

 I svårigheterna ligger att man kan förvänta sig en 
del vägrare. Det är självklart att sekretesskravet skall 
bli hårt. Integritetsaspekten kan åberopas. Vi menar 
att nyttan med att samla in uppgifterna klart övervä-
ger. Ju längre den föreslagna undersökningen dröjer, 
ju svårare, eller riktigare: omöjligare, torde den bli. 
Att det blir ramaskri i vissa grupper, ingår i svårighe-
terna, men bör kunna övervinnas. 

 Förvisso har datoriseringen fört med för många 
fördelar, förenklingar och allra mest förändringar, där 
det dröjer till åtminstone forskare får begrepp om hur 
det verkar, sett med morgondagens ögon. Vi menar 
dock – som det framgår av det anförda – att en grund-
lig och noggrann genomgång av att dagens folkbokfö-
ring också svarar mot verkligheten är inte bara önsk-
värd utan helt enkelt nödvändig. 

 Alla dessa aspekter berör inte släktforskarna, men 
det är angeläget att beslutsförfattarna får kännedom 
om dem. Är den noggranna svenska kyrko- och folk-
bokföringen genom åren ett minne blott? 

I denna motion instämmer Kville härads personhisto-
riska förening, Uddevalla släktforskare, Kävlingebyg-
dens Släkt- och folklivsforskare, Vänersborgs Släkt-
forskare m fl. 

Med stöd av det anförda föreslår vi: 

att  stämman uppdrager åt styrelsen att till ve-
derbörande departement, Riksarkivet, Skat-
teverket och Statistiska Centralbyrån föreslå, 
att allmän folkräkning genomföres per 
2010-11-01, alltså under hösten 2010, 

att  ärendet följes upp då och då, tills det når re-
sultat, eller avskrives ifall förutsättningarna 
konstaterar att verkställighet icke är genom-
förbar. 

Askum och Uddevalla 2006-04-06 

För Sotenäs Personhistoriska förening: 

Kai Larsen Nils Marelius 
ordförande  sekreterare 

 

Följande föreningar biträder motionen 

 Uddevalla Släktforskarförening 
 Vänersborgs Släktforskarförening 
 Kville Härads Personhistoriska Förening 
 Föreningen DIS-VÄST 

 

Motion 6/2006 
För dagens släktforskare har tidigare kyrkobokföring 
och mantalsskrivning varit en värdefull källa till kun-
skap om äldre generationer. Man kan följa familjerna 
och deras liv, var de bodde och vart de flyttade. Da-
gens situation, där skattemyndigheterna svarar för att 
rätt personer blir registrerade på rätt fastighet, inne-
bär större risker för felaktigheter. Lokalkännedom är 
avsevärd mindre i en stor organisation som Skattever-
ket. 
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 I en liten landsbygdssocken med 250 invånare, 
som vår förening fått kännedom om, upptäcktes att 
det fanns flera familjer och även delar av familjer som 
var registrerade på en annan fastighet än där de verk-
ligen bodde. Hur är det då i de stora städerna med 
många invånare? 

 För såväl staten som kommunerna borde ett mera 
säkert underlag vara av värde. Ur såväl planerings- 
som skattesynpunkt måste detta vara angeläget. Tidi-
gare regelbundna folkräkningar gav ett säkrare under-
lag, såvitt vi kan bedöma. Att folkbokföringsadress och 
bostadsadress överensstämmer är ett rimligt krav. Bo-
ende i fritidshus kan även skapa osäkerhet om verklig 
boende. 

 Hur en förbättring av folkbokföringen skall åstad-
kommas är i första hand en fråga för regering och 
riksdag. Även om datoriseringen ger många fördelar 
kan den även innebära risker om de centrala datasy-
stemen slås ut. En grundlig översyn av dagens folk-
bokföring är nödvändig ur många aspekter. 

 Ur släktforskningssynpunkt bör det vara en angelä-
gen uppgift för Sveriges Släktforskarförbund att till 
statsmakterna framföra synpunkter och önskemål om 
en bättre och säkrare folkbokföring än dagens. 

Med hänvisning till det anförda hemställer vi 

att förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrel-
sen att på lämpligt sätt aktualisera frågan 
om en förbättrad folkbokföring med berörda 
departement och Skatteverket samt 

att förbundsstyrelsen till kommande års för-
bundsstämma redovisar vilka åtgärder som 
vidtagits och resultaten härav. 

Kävlinge den 10 april 2006. 

För Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Före-
ning 

 

Bo Arvidson 
Ordförande 
 

Förbundsstyrelsens kommentar: 
Eftersom dessa båda motioner berör närliggande och 
delvis överlappande frågeställningar, har de av för-
bundsstyrelsen behandlats tillsammans.  

 I båda motionerna finns det en oro för att den mo-
derna, helt elektroniska folkbokföringen på flera sätt 
inte fyller måttet. Det är en oro som delas av för-
bundsstyrelsen. Flera av de brister som påtalas kan 
säkerligen avhjälpas, men detta kräver i så fall ett 
långt större intresse och en ökad ödmjukhet och ly-
hördhet inför uppgiften, än vad Skatteverket hittills vi-
sat prov på. Det är anmärkningsvärt att Skatteverket, 
sedan övertagandet av folkbokföringen 1991, inte i 
högre utsträckning än vad som skett tagit tillvara den 
stora erfarenhet och särskilda kompetens kring folk-
bokföringsfrågor, som Svenska Kyrkan under mer än 
300 år upparbetat.  

 Det kan sägas att det sannolikt hade varit bättre 
om ansvaret för den moderna folkbokföringen 1991 
hade hamnat hos en nyskapad och neutral myndighet, 
helst med placering under kulturdepartementet, snara-
re än under finansdepartementet. Anledningen till det-
ta är, att Skatteverket/Finansdepartementet kan sägas 
vara ”part i målet”, och att risken därmed är uppenbar 
för att folkbokföringen enbart betraktas och hanteras 
som ett arbetsredskap, i huvudsak för beskattningsän-
damål, medan alla andra aspekter, inte minst då till-
gängliggörande, forskningsmöjligheter samt bevaran-

det för all framtid av en unik och ovärderlig källskatt, 
negligeras.  

 Förslaget om en särskild Folkräkning 2010, är 
mycket intressant, men kräver åtskilliga överväganden 
och stora pedagogiska insatser om det över huvud ta-
get skall vara möjligt att vinna gehör för en sådan till 
synes obsolet åtgärd. Argument saknas emellertid 
inte, och förutom de av motionärerna nämnda, skulle 
bl.a. följande tankar kunna ingå: 

 Den svenska folkbokföringen behöver någon form av 
avstämning, ett separat och självständigt material, 
som inte bygger på den elektroniska folkbokföringen. 
Det är först vid jämförelse som fel och brister upp-
täcks, och en ny Folkräkning skulle kunna vara det 
jämförelsematerial som behövs för att dels uppmärk-
samma och rätta till uppkomna felaktigheter, dels för 
att förstå på vilka punkter rutinerna i den elektronis-
ka folkbokföringen behöver kompletteras och/eller 
korrigeras. 

 I vårt land, liksom i de flesta andra, finns det en tra-
dition av folkräkningar. I många länder är dessa kan-
ske det enda källmaterial på personnivå, som över 
huvud taget finns att tillgå. Lyckligtvis har vi i vårt 
land haft en omfattande byråkrati, som har genere-
rat många parallella källserier, till fromma för både 
vetenskaplig forskning och amatörforskning. Tyvärr 
tycks tendensen vara att allt färre nya, personrelate-
rade källor produceras, och de som verkligen tas 
fram bygger i allt väsentligt på den enda källa, folk-
bokföringen, som bara finns i elektronisk form. Detta 
innebär att vi till kommande generationer överläm-
nar ett arkivmaterial som är så homogent och sam-
stämmigt, att jämförande studier och källkritik riske-
rar att bli meningslösa. En svensk folkräkning 2010 
skulle kunna vara ett sätt att förse den framtida 
forskningen med sådana jämförelsemöjligheter.  

 I bästa fall finns det i framtiden tillgång till den 
svenska folkbokföringen från 1991 i elektronisk form. 
I värsta fall har olika komplikationer kring konverte-
ring, långtidsförvaring eller gallring av denna infor-
mationsmassa gjort den svåråtkomlig eller till och 
med oåtkomlig. En folkräkning där det ingår kontroll 
och uppdatering/rättning av folkbokföringsmaterialet 
blir ett utmärkt tillfälle att göra ett utdrag från folk-
bokföringen och utvärdera lämpligt sätt att långtids-
förvara materialet. Den svenska folkbokföringen är 
ett så unikt och extremt viktigt basmaterial för såväl 
samtiden som för kommande generationer att säker-
hets- och backup-systemen helt enkelt inte får falle-
ra.  

 Av Sveriges befolkning är idag bortemot 20% första- 
och andragenerationens invandrare. För många av 
dessa är sökandet efter den egna familjens och släk-
tens historia en svår, för att inte säga omöjlig upp-
gift. För kommande generationer, när det inte längre 
finns några släktmedlemmar med förstahandskun-
skaper att tillfråga, skulle en Svensk Folkräkning 
2010 kunna vara ett utomordentligt redskap. Detta 
om man vid Folkräkningen, genom fördjupade per-
sonliga intervjuer,  gör en särskild insats kring in-
vandrarsläkternas bakgrund och historiska och kultu-
rella rötter. Det är möjligt att en sådan idé skulle 
bemötas med misstänksamhet av dem det berör, 
men med starka sekretess- och tillträdeskrav, där 
undantag dock skall kunna ges för framtida ättlingar 
och nära släktingar, skulle det nog gå att hitta en 
pedagogisk vinkling, där det framgår att just denna 
del av folkräkningen handlar om att rädda ett kultur-
arv, som annars riskerar att gå förlorat. Man skulle 
m.a.o. använda det unika Folkräkningstillfället som 
ett sätt att skapa en unik informationsbas för dem 
som i framtiden vill söka sitt ursprung, vilket är en 
mänsklig rättighet och en fråga av existentiell natur.    
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Sveriges Släktforskarförbund har vid flera tillfällen dri-
vit frågor av liknande art, inte minst ”Sockenfrågan”, 
där ett första opinionsbildande moment, kombinerat 
med ett omfattande lobbyarbete, så småningom resul-
terade i riksdagsmotioner, utskottsbehandling, upp-
vaktningar och ett riksdagsbeslut, som tycks gå i rätt 
riktning. På samma sätt skulle Sveriges Släktforskar-
förbund, gärna i samarbete med Sveriges Hembygds-
förbund och andra intresserade organisationer, kunna 
driva frågan om en förbättrad folkbokföring, inklusive 
möjligheten av en Folkräkning 2010, visavi departe-
ment och berörda myndigheter. 

Förbundsstyrelsen föreslår att Riksstämman beslutar: 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på lämp-
ligt sätt initiera frågan om en förbättrad och 
för framtiden tryggad folkbokföring. 

att i samband med detta arbete även föra fram 
och försöka vinna gehör för förslaget om en 
svensk folkräkning 2010. 

att insatserna redovisas kontinuerligt via för-
bundets kanaler, Angeläget, Släkthistoriskt 
Forum, Nättidningen Rötter samt Ordföran-
delistan samt i samband med Riksstämman 
2007. 

att  motionerna därmed skall anses besvarade. 
 

Motion 2/2006 
Vid forskning med de filmade SCB-utdragen ur födel-
se-, vigsel- och dödböckerna 1861-1894 som utgångs-
punkt finns – närmast i större församlingar – svårighe-
ter att gå vidare i motsvarande husförhörslängd ge-
nom att uppgift om uppslag i husförhörslängd sak-
nas i utdragen. Fastighetsbeteckningar och roteindel-
ning kräver nästan lokalkännedom, eljest får man 
bläddra tills man finner sitt sökobjekt. Endast vid be-
sök på Landsarkiv kan man få se orginalbok. Mikro-
filmningen skedde på 1960-talet, och för att slippa ta 
in böckerna då till Landsarkiv, användes SCB-
utdragen, som var lättåtkomliga. 

 På SCB-utdragen ur födelsebok finns inte dopdag 
eller faddrarna. En del böcker har blivit filmade senare. 
I de län som omfattas av Lunds och Göteborgs Lands-
arkiv håller privata firmor på fotografering på LA för 
försäljning på CD-skiva med målsättning att vara klar i 
år, 2006. Kompletteringsfilmning har skett genom 
Riksarkivets försorg på Media Konventering, Centrum i 
Fränsta 1991 men avbröts efter beslut 1991-09-05 och 
är klart med Uppsala, Härnösands och Östersunds LA. 
Mycket går att få fram ur Genlines material, men inte 
gratis. 

 Arbetet bedrives på sådant sätt att en samlad 
förteckning över vad som gjorts och vad som åter-
står, samt vilket medium som använts, saknas. De 
kommunala biblioteken torde i regel ha mikrokorten (= 
SCB-utdragen) och inte filmade originalböcker tillgäng-
liga. 

Sotenäs Personhistoriska förening föreslår förbunds-
stämman 

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka 
om det är möjligt att framställa ett PM om 
hur man lättast forskar där endast mikrokort 
är tillgängliga, eller – där källorna är olika – 
en s k lathund upprättas över hur forskning 
lättast kan bedrivas, i beaktande av att det 
finns forskare som inte har dator. 

För Sotenäs Personhistoriska förening 

Askum och Uddevalla 2006-03-21 

Kai Larsen Nils Marelius 
ordförande sekreterare 
 

Förbundsstyrelsens kommentar: 
De s.k. SCB-utdragen är en sekundärkälla som i sam-
band med konverteringen av mikrofilm till mikrokort 
fick ersätta de riktiga ministerialböckerna under perio-
den 1860-1895 (ca). Anledningen var, att den s.k. 
mormonfilmningen av ministerialböcker, flyttnings-
längder m.m. upphörde omkring 1860, medan man 
däremot fortsatte med husförhörslängderna fram till 
omkring 1895. SCB-utdragen kom att bli en ersätt-
ningskälla, en nödlösning, för att skapa ingångar till 
serien av husförhörslängder.  

 Som alla nödlösningar har denna sina brister, som 
också påtalas i motionen. Lyckligtvis är detta ett pro-
blem som nu håller på att lösas. Kompletteringsskan-
ning av originalmaterialet, d.v.s. de riktiga födelse- 
vigsel- och dödböckerna m.m. 1860-1895 pågår för 
fullt, och läggs kontinuerligt ut på SVARs hemsida 
t.o.m. hundraårsgräns (1905). Fram till sekretessgräns 
går det att studera kyrkoboksmaterialet på valfritt 
landsarkiv. Efter sekretessgräns är det endast på det 
landsarkiv som innehar originalböckerna, som sekre-
tessprövning kan ske, och det är endast där forskning i 
det yngre materialet kan bedrivas.  

 Skanningen av den senare delen av 1800-
talsmaterialet kan sägas vara en utvidgning av det 
statliga uppdraget att filma – numera skanna – den 
svenska folkbokföringen 1895-1991. Det förefaller som 
om den besvärliga ”luckan” 1860-1895 därmed relativt 
snart kommer att vara fylld med det begärliga origi-
nalmaterialet, dock endast i digital form och med dato-
rer med snabb Internetuppkoppling som en nödvändig 
förutsättning för tillgängligheten. Nya mikrokort till-
verkas inte längre. Däremot finns det planer på kon-
verteringsåtgärder för att de delar av landet som hann 
få materialet 1895-1991 filmat och presenterat via 
mikrokort (huvudsakligen de norra och mellersta de-
larna) även skall få en digital tillgänglighet.  

 Genom den digitala revolutionen, förefaller det som 
om användningen av mikrokort snart kommer att vara 
ett minne blott. Att i ett sådant läge, genom olika åt-
gärder, försvara och uppmuntra ett fortsatt användan-
de av mikrokort, känns inte meningsfullt, i synnerhet 
inte om det handlar om ett bristfälligt sekundärmateri-
al. Förbundsstyrelsen är medveten om att stora grup-
per inom släktforskarrörelsen ännu inte har tagit till 
sig den nya tekniken, och att mikrokorten sannolikt 
kommer att få tjänstgöra i många år framöver. Frågan 
är bara, om det inte är bättre att med hjälp av kurser, 
informationsmöten och personlig handledning försöka 
förmå dem som ställer sig avvaktande till att använda 
datorer och Internet, att i forskarstugor, föreningslo-
kaler och på bibliotek/arkiv introduceras till det nya 
sättet att forska, snarare än att försöka hålla liv i en 
teknik och ett forskningssätt som inte längre utveck-
las?  

Förbundsstyrelsens föreslår att Riksstämman beslutar: 

att motionen avslås. 
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Motion 3/2006 
Sveriges Släktforskarförbund har upprepade gånger 
uttalat en vilja att engagera sig mer i internationella 
släktforskarfrågor. Detta skedde bland annat under 
släktforskardagarna i Karlstad för några år sedan. (Ett 
senare försök att belysa frågan gjordes i Borlänge un-
der temat ”Invandringens betydelse för Sverige och 
Dalarna”.)  

 Saken har tyvärr runnit ut i sanden – åtminstone 
när det gäller andra länder än de nordiska, USA och 
östersjöområdet. Detta samtidigt som det existerar ett 
etablerat internationellt utbyte många andra länder 
emellan – La Confédération Internationale de Généalo-
gie et d’Héraldique” – där förbundet saknar represen-
tation. 

För att väcka frågorna till liv, föreslås därför: 

att  förbundsstyrelsen samlar ett råd bestående 
av några internationellt engagerade perso-
ner, för att initiera en förutsättningslös dis-
kussion om hur ett framtida internationellt 
engagemang skulle kunna se ut. Detta med 
tanke på att i stort sett en femtedel av Sve-
riges befolkning är av ’omedelbar’ utländsk 
härkomst. 

att  förbundet tar plats i den internationella ge-
nealogiska federationen så att den verkliga 
släktforskarrörelsen i Sverige blir represen-
terat. 

Mora den 27 mars 2006 

Ovansiljans Släktforskare, årsmötet 

Jorge Lintrup, ordf Majvor Johansson, 
sekr 

Förbundsstyrelsens kommentar: 
Släktforskning är till sin natur en internationell förete-
else. Alla är vi på ett eller annat sätt invandrare, alla 
har vi förfäder eller släktingar som arbetsvandrat eller 
utvandrat till främmande länder. I och med den under 
de senaste decennierna tilltagande invandringen, har 
frågan om en internationalisering av släktforskningen, 
inte minst för de ungas skull, ofta diskuterats i för-
bundsstyrelsen, på ordförandekonferenser o.s.v. Det 
har dock varit svårt att finna tid och koncentration 
kring dessa viktiga frågor. Motionen från Ovansiljans 
Släktforskare kommer därför närmast som på beställ-
ning, och passar givetvis särskilt bra ett år som detta, 
som av regeringen utnämnts till "Mångkulturår". 

 Förbundsstyrelsen menar dock att "La Confédera-
tion Internationale de Généalogie et d'Heraldique" 
knappast är en sammanslutning som skulle vara in-
tresserad av eller på något sätt behjälplig med de frå-
geställningar som lyfts fram i motionärernas första att-
sats. "La  Conféderation" lägger tyngdpunkten vid He-
raldik och Adelsforskning - varför en svensk represen-
tant kanske borde sökas inom Svenska Heraldiska säll-
skapet, som nyligen antagits som medlem i förbundet. 
En representant som till ett svenskt internationellt råd 
skulle kunna förmedla goda kontakter med nyckelper-
soner inom släktforskarrörelsen i olika länder. 

Förbundsstyrelsen föreslår att Riksstämman beslutar: 

att anta den första att-satsen. 

att  avslå den andra att-satsen. 

Motion 4/2006 
Under de två senaste Riksstämmorna har det utsända 
materialet omfattande den ekonomiska redovisningen 

varit undermåligt. Detsamma får man anse om den 
muntliga redovisningen vid riksstämmorna. 

 Vi undertecknade föreningar i Bergslagssamverkan 
har låtit ekonomer titta igenom det till oss utskickade 
materialet inför de senaste riksstämmorna och deras 
samstämmiga uppfattning är att materialet är under-
måligt och svårt att förstå för den som inte är insatt i 
ekonomisk redovisning. 

 Bokföringen skall bygga på huvudkonton och under 
dem så kallade kostnadskonton som gör den ekono-
miska redovisningen enklare att förstå. 

 Med tanke på den stora omsättning som förbundet 
har så skulle det vara i sin ordning att man låter en 
bokföringsfirma sköta bokföringen och den ekonomis-
ka redovisningen samt att en ansvarig på förbunds-
kansliet sköter den så kallade ”dagbokföringen”. 

Med detta som grund insänder vi föreningar i Berg-
slagssamverkan följande motion: 

att  Riksstämman 2006 ger förbundssty-
relsen uppdrag att utreda och föreslå en ny ekonomisk 
organisation för Sveriges Släktforskarförbund vilken 
bygger på att bokföring skall ske genom en extern och 
neutral bokföringsbyrå. 

På uppdrag av släktforskarföreningar i Bergslagssam-
verkan 

Bertil Foss, ordf. 

Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT, 
Norberg 

Följande föreningar stödjer motioner: 

DIS-AROS, Hällefors Släktforskarklubb, Linde Berg-
slags Släktforskarförening, Nora Släktforskarklubb, 
Sala Släktforskarförening, Släkt- och historieforskarna 
i KAK, Västerbergslagens Släktforskarförening, Väs-
terås Släktforskarklubb 

Förbundsstyrelsens kommentar: 
Förbundsstyrelsen upplever att denna motion har två 
olika delar; dels en som handlar om brister i den eko-
nomiska redovisningen vid de två senaste riksstäm-
morna, dels en som diskuterar nödvändigheten av att 
anlita en bokföringsfirma för att sköta bokföringen och 
den ekonomiska redovisningen.  

 När det gäller den ekonomiska redovisningen vid 
Riksstämmorna 2004 och 2005 är det bara att konsta-
tera att den kunde ha varit bättre och tydligare. Det 
skall dock betonas, att stämmoordföranden vid Riks-
stämman i Göteborg faktiskt avbröt förbundskassörens 
föredragning halvvägs, och därmed förhindrade en 
fullödig redovisning. Likaså var vid detta tillfälle de 
akustiska och tekniska förutsättningarna de sämsta 
tänkbara. Vid Riksstämman 2004 var också revisorssi-
tuationen synnerligen oklar.  

 Men det finns också andra anledningar till att de 
ekonomiska redovisningarna vid dessa två tillfällen 
saknade den tydlighet och jämförbarhet med tidigare 
år, som man normalt eftersträvar. När Sveriges Släkt-
forskarförbund för några år sedan anlitade en auktori-
serad revisor, påpekade denne en rad förhållanden, 
som måste åtgärdas. Det handlade bl.a. om ny konto-
plan, lagervärdering, projekthantering, hyresintäkter, 
reservation av medel och mycket annat. Förbundskas-
sören och kansliets ekonomiansvarige satte genast 
igång med att, i samråd med revisorerna, förändra och 
förbättra rutinerna så att bokföringen i fortsättningen 
skulle stämma med redovisningslagen. Det var i bryt-
ningen mellan dessa båda system som den otydlighet 
uppstod, som av många kanske uppfattades som att 
redovisningen var undermålig. Kraven på en lokal ide-
ell förenings bokföring och redovisning är givetvis an-
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norlunda än kraven på en riksorganisation med stor 
verksamhet och med en omsättning i 10-
miljonerklassen.  

 Det kan sägas att redovisningen dessa båda år blev 
något av en hybrid mellan två system, ett vägval som 
visat sig olyckligt. Det hade förmodligen varit bättre 
att direkt överge det gamla siffermaterialet och konto-
grupperna, och därmed jämförbarheten, till förmån för 
en modern och korrekt redovisning enligt det nya sy-
stemet. Förbundsstyrelsen menar dock att årets redo-
visning (för verksamhetsåret 2005) inte är behäftad 
med samma brister, varför redovisningen denna gång 
torde kunna förstås och accepteras av ombuden. 

 Om motionärernas kritik mot årsredovisningarna 
delvis får anses berättigad, får kravet på anlitande av 
en ”extern och neutral bokföringsbyrå” anses vara 
anmärkningsvärt. Med ett sådant krav säger man i 
klartext att man varken har förtroende för förbunds-
styrelsen, den anställda personalen eller ens för revi-
sorerna, som godkänt de ekonomiska redovisningarna 
för verksamhetsåren 2003 och 2004, rekommenderat 
ansvarsfrihet, och som efter införandet av de förbätt-
rade rutinerna aldrig har haft några kritiska synpunk-
ter på själva bokföringen.  

Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman att besluta: 

att motionen avslås 

Motion 5/2006 
Sveriges Släktforskarförbund är en organisation som 
består av ett stort antal medlemsföreningar och har till 
uppgift att verka till dessas förmån, på uppdrag av 
dessa, eller som det står i stadgarna ”tjäna medlem-
marnas och släktforskningens syften genom att beva-
ka och främja släktforskningens intressen”. Medlem-
marna definieras också i stadgarna som ”Medlemsfö-
rening och sammanslutning av medlemsföreningar”. 

 Medlemsföreningarna är alltså Förbundets huvud-
män, och bör få information om vad som händer inom 
förbundsstyrelsen och kansliet, för att kunna agera vid 
behov om/eller innan situationer uppkommer, som 
fordrar en insats från huvudmännen. 

 Det är också ett rent demokratibehov att öppenhet 
skall råda i Förbundets kontakter med medlemsföre-
ningarna. 

 En väg till större öppenhet vore om styrelsens pro-
tokoll skickades ut till samtliga medlemsföreningar, så 
snart protokollet är justerat. Det har tidigare framförts 
att känsliga personalfrågor som kan förekomma i pro-
tokollet skulle hindra detta, men dessa kan läggas i en 
bilaga, som ej skickas ut. Förslaget innebär alltså inte 
att protokollen görs allmänt tillgängliga på t ex Rötter 
utan att de på det sätt som är enklast för kansliet, an-
tingen på papper via vanlig post eller som t ex PDF-fil 
via e-post, distribueras till föreningarna. 

Sveriges Genealogiska Sambund föreslår 

att justerade styrelseprotokoll skall skickas ut 
till medlemsföreningarna senast 1 månad ef-
ter varje styrelsemöte. 

För Sveriges Genealogiska Samfund 
Michael Lundholm, Ordförande 

Förbundsstyrelsens kommentar; 
”Öppenhet” är ett positivt laddat ord, som gärna för-
knippas med ett annat honnörsord:  ”demokratisk”. 
Det är emellertid inte säkert att en total och ständig 
öppenhet inom en ideell förening alltid är den bästa 
garantin för en god och effektiv förvaltning, eller ens 
ger de förväntade demokratiska effekterna. Tvärtom 
kan en alltför stor öppenhet inverka menligt på be-

handlingen av en rad känsliga frågor, som t.ex. perso-
nalärenden, relationer till andra föreningar eller orga-
nisationer, upphandling och andra typer av förhand-
lingar.  

 Inom den ideella världen tillämpas nästan utan un-
dantag den ”representativa demokratin”. Denna inne-
bär, att medlemmarna (i förbundets fall: medlemsfö-
reningarna och sammanslutningar) genom sina valda 
ombud väljer en förbundsstyrelse, som har att under 
det kommande året verka i enlighet med den fastställ-
da verksamhetsplanen och budgeten. Man kan säga 
att förbundsstyrelsen har fått ett förtroende att förval-
ta, ett förtroende som så småningom skall redovisas i 
både siffror och text, nämligen i årsredogörel-
sen/verksamhetsberättelsen. Som en sorts säkerhets-
åtgärd tillsätter Riksstämman också särskilda reviso-
rer, som under året förväntas följa verksamheten, ge 
råd och anvisningar, samt i värsta fall ingripa om för-
bundsstyrelsen skulle överskrida sina befogenheter, el-
ler besluta i strid mot gällande lagar. Det är också re-
visorerna som en gång om året redovisar sin uppfatt-
ning om både verksamhet och ekonomi. 

 När det gäller styrelseprotokollen skriver Björn 
Lundén och Jan Lindblad i sin juridiska informations-
bok: IDEELLA FÖRENINGAR (5:e upplagan sid 95) föl-
jande: 

 ”Styrelseprotokollen är inte offentliga. Varken före-
ningens medlemmar eller utomstående har någon ab-
solut rätt att få se dem. De kopior som styrelseleda-
möterna får ska inte heller utan vidare visas upp för 
någon utanför styrelsen utan föregående styrelsebe-
slut. Detta ingår i styrelsens vårdnadsplikt. 

 Däremot har revisorerna givetvis rätt att läsa pro-
tokollen, och de bör få en kopia efter varje styrelsemö-
te. En av deras huvuduppgifter vid revisionen är att gå 
igenom alla protokoll i föreningen för att kunna bilda 
sig en uppfattning om hur förvaltningen skötts.” 

 I samma skrift talas det också om möjligheten att 
besluta om att alla styrelseprotokoll skall vara offentli-
ga, men att det ”många gånger kan vara svårt att av-
göra hur mycket av styrelsens ställningstaganden som 
ska informeras till medlemmarna”. I den fortsatta ar-
gumentationen sägs också att ”det är heller ingen bra 
lösning att offentliggöra vissa protokoll, medan andra 
är hemliga. Det väcker bara misstänksamhet hos med-
lemmarna. Likaså om vissa paragrafer i protokollen 
inte offentliggörs.” 

 Det är förbundsstyrelsens fasta övertygelse att to-
talt öppna styrelseprotokoll i förbundets fall är uteslu-
tet. Därtill innehåller de flesta protokoll uppgifter av 
sådan art att de inte kan offentliggöras. Även ”censu-
rerade” protokoll, där t.ex. personalärenden och för-
handlingar läggs i ”hemliga bilagor”, ser förbundssty-
relsen som en mycket olycklig väg, av skäl som fram-
går av ovanstående citat. Dessutom skulle en sådan 
rutin skapa ytterligare arbetsmoment och övervägan-
den, som ett redan hårt ansträngt och till numerären 
decimerat förbundskansli knappast skulle hinna med.  

 Förbundsstyrelsen vidhåller därför, efter samråd 
med revisor, att förbundsstyrelsens protokoll bör förbli 
slutna, men att generösa sammandrag av för med-
lemsföreningarna och allmänheten viktiga styrelsebe-
slut offentliggörs. Detta sker redan under rubriken 
”Styrelsenytt i korthet” i medlemstidningen Angeläget, 
i Släkthistoriskt Forum samt via Nättidningen Rötter. I 
särskilt viktiga ärenden har även den s.k. ”ordförande-
listan” använts för att förmedla nyheter och beslut till 
medlemsföreningarna.  

Förbundsstyrelsen föreslår Riksstämman att besluta: 

att motionen avslås. 
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Victor Örnbergs hederspris 

 

Priset går i år till en riktig släktforskarkändis,  
Elisabeth Thorsell, Järfälla.  

Elisabeth har i decennier varit en av de ledande släkt-
forskarna i vårt land; kunnig, påläst, generös med råd 
och dåd, samt en flitig skribent och debattör.  

Hennes läroböcker i släktforskning har givit många en 
god start och präglas, liksom hennes egna släktutred-
ningar, av noggrannhet, källkritik, entusiasm och ge-
nealogisk envishet.  

Hennes engagemang för svensk-amerikansk forskning 
har bl.a. resulterat i mångårig kursverksamhet i Salt 
Lake City samt i redaktörskapet för Swedish American 
Genealogist, en kvartalstidskrift med fokus på emi-
grantforskning.  

Elisabeth har också varit redaktör för bl.a. Släkthisto-
riskt Forum samt för Svenska Släktkalendern.  

Sveriges Släktforskarförbund gratulerar till den välför-
tjänta utmärkelsen, som förutom blommor och diplom 
också innehåller en check på 10.000 kronor. 
 

Årets arkiv 
Till Årets Arkiv ur släktforskarperspektiv har förbunds-
styrelsen beslutat utse Stockholms Stadsarkiv.  

Det nyligen renoverade och tillbyggda arkivet får priset 
för ”höga ambitioner samt moderna och innovativa 
lösningar kring tillgängliggörandet av historiskt källma-
terial, samt för intresse och lyhördhet visavi den störs-
ta användargruppen; släktforskarna!” 

Priset, som motsvarar 10 000 kronor, delas ut i sam-
band med Jubileumsföreställningen den 12 augusti 
2006.  

 

Hedersdiplom 
Förbundsstyrelsen har beslutat att årets hedersdiplom 
för förtjänstfull släktforskargärning skall tilldelas Lars-
Gunnar Sander (Värmlands släktforskarförening), 
Britta Ulander (Storstockholms Genealogiska Före-
ning), Sven Johansson (Sällskapet Släktforskarne 
Fagersta) och Anna-Stina Bäckström Gustafsson 
(Kävlingebygdens släktforskare).  

Sveriges Släktforskarförbund gratulerar dessa flitiga 
föreningsmänniskor till utmärkelsen, och inbjuder dem 
att hämta sina diplom i samband med Jubileumsföre-
ställningen den 12 augusti.  
 

Kugelberg har kommit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rötterbokhandeln har fått en ny produkt - Kugel-
berg på DVD. Pris 395 kr (Medlemspris 345 kr) 

Otto Kugelberg (1843-1916) är ett namn som kan-
ske inte säger så mycket för dagens släktforskare. 
Men, för den som hade samma intresse för 100 år 
sedan var han den store specialisten. Hans djupa 
kunskap i dåtidens släktforskning utnyttjades flitigt 
av, för dagens forskare mer välkända namn, som 
Gustaf Elgenstierna och Victor Örnberg, för att bara 
nämna ett par.   

En av hans stora samlingar är de klipp ur ett okänt 
antal tidningar av födelse-, vigsel- och dödsannon-
ser från i huvudsakligen 1888-1904 som han sam-
manförde i 33 kapslar omfattande ca 15.000 
pappark med de inklistrade notiserna, ibland på 
båda sidorna. Denna värdefulla samling, som vid 
hans död donerades till Kungliga biblioteket, har 
släktforskarförbundet nu skannat och presenterar 
på en DVD som 21.600 bilder.  

De finns flera tekniska möjligheter att tillgodogöra 
sig bilderna. Man kan förstora dem, klippa ut, spara 
och skriva ut valfri storlek.  

Sammantaget ger bildsamlingen en möjlighet att 
tränga in längre i familjebilden hos de som före-
kommer i samlingen än en vanlig död- eller födelse-
bok kan förmedla.  
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Styrelsenytt i korthet 
Släktforskar- och  
förtroendemannakonferens till 
Sundsvall 2007 
Efter ett års uppehåll återkommer nu den uppskattade 
vårkonferensen för ordförande och/eller andra 
styrelseledamöter i förbundets medlemsföreningar.  

Platsen blir Sundsvall, med benäget bistånd från 
Midälva Genealogiska Förening, som också ordnat med 
utmärkta lokaler för evenmanget.  

Tidpunkten är tills vidare satt till helgen den 21 och 22 
april 2007. Förutom själva konferensen planeras ett 
studiebesök hos "skanningsfabriken" MKC i Fränsta. 

Nya E-bokhandeln igång 
Förbundets nya E-bokhandel har nu sjösatts.  

Gå in på Rötters förstasida, och klicka på "Bokhandeln" 
i menyraden. En del justeringar, rättelser och komplet-
teringar behöver fortfarande göras och dessutom arbe-
tas det med en engelskspråkig parallellsida.   

Arbetsplatsföreningar välkomna 
Förbundsstyrelsen har beslutat att s.k. Arbetsplats-
föreningar i fortsättningen skall kunna erbjudas fullt 
medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund.  

När det gäller den s k ”öppenhetsparagrafen”, gör för-
bundsstyrelsen samma bedömning som t ex idrottsrö-
relsen, nämligen att det är öppenheten inom det givna 
sammanhanget som räknas.  

Den nya policyn är en konsekvenstolkning av befintliga 
stadgar, som således inte behöver justeras. När det 
gäller ”Släktföreningar” anser förbundsstyrelsen där-
emot att ytterligare överväganden behöver göras. 

Cirkelledarpedagogik till hösten 
I enlighet med verksamhetsplanen för 2006 planerar 
förbundet en rad föreläsningar kring cirkelpedagogik. 
Det kan dels handla om hur man möter alldeles "grö-
na" elever, som kanske aldrig sett en kyrkobok, långt 
mindre ett mikrokort, och hur man lär ut den logiska 
gången mellan olika källtyper. Hur man varvar teori 
med praktik. Hur man bäst tränar läsning av gammal 
handstil. Hur man får in viktiga element som källkritik, 
källhänvisningar och dokumentation.  

Viktigt är också att cirkelledare får övning i hur 
man introducerar den nya tekniken, CD-skivor och Int-
ternet, i undervisningen, och hur man ser till 
att eleverna använder dessa resurser på rätt sätt.  

Om intresset är stort, kan dessa kurser genomföras på 
flera platser i landet. 

Desktop-publishing och  
bildbehandling 
Under hösten planerar förbundet också en eller flera 
särskilda kurser för tidskriftsredaktörer. Tanken är att 
introducera användbar programvara för både redige-
ringsarbete och bildbehandling, samt ge tips och råd 
om hur man med små medel kan lyfta ett "stencilerat" 
medlemsblad till att bli något nytt, fräscht och inne-
hållsrikt. Inte minst viktigt är här användningen av bil-
der, som den tekniska utevecklingen skapat helt nya 
förutsättningar för. 

Släktforskarna, arkiven och  
tillgängligheten 
Så heter den konferens om service och tillgänglighet, 
som förbundet arrangerar för arkiv- och biblioteksfolk 
under hösten 2006. Konferensen är tänkt som ett 
möte mellan arkivfolk och användare samt gärna ock-
så en eller annan politiker. Ett tillfälle att utbyta erfa-
renheter, diskutera nya idéer och önskemål, samt kan-
ske också inleda en principdiskussion om avgiftsfinan-
siering kontra "public service". Skall Sverige bli det 
enda landet som envisas med att försöka krama peng-
ar ur det gemensamma kulturarvet? När biblioteken 
förses med en garantilag för gratisprincipen, när mu-
seerna slopar sina inträdesavgifter och när musiken 
flödar på gator och torg - skall då de som råkar intres-
sera sig för gamla kyrkoböcker eller mantalslängder 
även i fortsättningen tvingas finansiera arkivens bud-
getunderskott?  

 

Avgifter 2007 
Förbundsstyrelsen föreslår att riksstämman beslutar 

att  organisationsavgiften för medlemsförening-
ar höjs från 7 kr till 10 kr per föreningsmed-
lem  

att  organisationsavgiften för sammanslutningar 
förblir oförändrad 100 kr per medlemsföre-
ning 

att  ingen stämmoavgift tas ut för riksstämman 
2007 
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Ny symbol och logotype  
för Sveriges Släktforskar-
förbund 
Så här ser den ut - Förbundets nya logotype. Efter fle-
ra års vånda finns nu den nya symbolen lagom till 20-
årsjubiléet. Två varianter finns: En rund samt en i lig-
gande format.  

Förbundets nya symbol, antagen av förbundsstyrelsen 
den 22 april 2006 efter flera år av villrådighet och 
vånda, består av ett människoträd med både krona 
och rötter. Trädet är en vanlig symbol för släktforsk-
ning och detta starkt stiliserade exemplar ger omedel-
bara associationer till både antavlor och stamtavlor. 
Symbolen förenar trädet, människorna och livet. De 
uppåtriktade grenarna/armarna ger ett positivt intryck, 
man kan ana jublande människor och öppna famnar. 
Symbolen är grafiskt tydlig och enkel och fungerar 
både som positiv och negativ. Den är originell och fan-
tasieggande. Förbundets värdeord ”tillgänglighet, öp-
penhet och samverkan” kan läsas in i formspråket som 
går tillbaka till vår förhistoria och de ristningar som 
människorna lämnade efter sig på våra berghällar.  

Symbolen kan användas separat, utan beledsagande 
text, som dekoration och utsmyckning, på diplom, bro-
schyrer, CD-skivor, marknadsföringsmaterial, flaggor 
och nålar.  
 

 
 

Tillsammans med texten ”Sveriges Släktforskarför-
bund” kommer symbolen att ingå i två olika logotyper, 
en rund lämplig t.ex. på webben, och en rak ”2-
rading” för t.ex. brevpapper, kuvert, visitkort o.s.v. 
Normalfärgen på både symbol och text kommer att 
vara blå, men den kommer givetvis också att finnas i 
en svart version.   

 

 

 

Den nya symbolen/logotypen kommer successivt att 
ersätta de tidigare logotyperna.  

Symbolen är formgiven av Jorge Lintrup. Layout och 
texter är gjord av Torbjörn Näs i samarbete med Sara 
Axelsson på Spira Studio i Mora.  

Ytterligare dokument 
Budgetförslag 2007  
Detta dokument kommer att utsändas i början av juni 
månad tillsammans med inbjudan till Ordförandekonfe-
rens m fl. 

Valberedningens förslag 
Enligt stadgarna ska kallelse till riksstämma tillsändas 
medlemsföreningarna tre månader före stämman.  

Eftersom stämman i år äger rum den 12 augusti måste 
detta nr av Angeläget, som innehåller kallelsen gå i 
tryck den 3 maj. 

På grund av den korta tiden mellan nomineringstidens 
utgång den 15 april och pressläggningstiden, kan val-
beredningens förslag ej presenteras i Angeläget.  

Formellt sett ska valberedningen enligt stadgarna 
överlämna sitt förslag till förbundsstyrelsen senast den 
15 maj. 

Valberedningens förslag kommer att utsändas till med-
lemsföreningarna i början av juni. 

Ombudsanmälan m m 
I början av juni kommer föreningarna att tillställas ett 
utskick med följande dokument 

 Anmälningsblankett för ombud 
 Kod för inloggning vid anmälan av ombud via 

webben 
 Inbjudan till luncher och middagar 
 Inbjudan till ordförandekonferens, redaktörs- och 

cirkelledarkurs 
 Budgetförslag 2007 (se ovan) 
 Valberedningens förslag (se ovan) 
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