
ANGELÄGET 1/2008
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                                  Maj 2008

Kallelse till riksstämma 2008
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2008.

Dag lördag den 30 augusti 2008
Tid kl 13.00 – 16.00
Plats Europaporten Kongresscenter, Stadiongatan 25, Malmö,  - se vidare skyltning i lokalerna

Förslag till dagordning

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

verksamhetsår samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
8. Behandling av förslag och framställningar från förbundsstyrelsen (inklusive stadgeändring).
9. Behandling av motioner.
10. Behandling av verksamhetsplan, budget och avgifter för kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen, vilka utses för en mandatperiod (två år) på sådant 

sätt att hälften av platserna står till förfogande varje år.
12. Val av förbundsordförande för en tid av två år.
13. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen.
14. Val av två revisorer och två ersättare, på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande 

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

riksstämma avslutats.
16. Övriga ärenden. 

Sekretariatet är öppet kl 10.00 – 12.00 – se skyltning i lokalen

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

Ombud vid stämman
Enskilda föreningar har rätt till följande antal om-
bud:

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

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

Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud
I början av juni skickar kansliet ut detaljerad infor-
mation för anmälan av ombud till riksstämman.

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud
till riksstämman, skall senast den 12 juli 2008 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 medlemsorga-
nisationerna inte erlägga någon stämmoavgift. Det
är däremot viktigt att anmälan sker i tid! 

Resekostnader överstigande 300 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordfö-

rande i förening med mindre än 300 medlemmar, om
denne deltar i ordförandekonferensen och ej är
samma person som föreningens ombud. 

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 kostna-
der som hotell, mat och dylikt ersätts inte.

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisa-
tioner har närvarorätt vid stämman. Yttrande- och
rösträtt innehas endast av dem som är ombud för
medlemsorganisationer. Andra släktforskarföre-
ningar är välkomna att sända observatörer till riks-
stämman.

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

Välkommen till Malmö!

Genealogisk Ungdoms Fond
■ Under året har ingen verksamhet funnits i fon-
den. Det har inte heller skett någon rörelse i kapi-
talet. Under hösten 2007 och våren 2008 har
förbundet gjort stora ansträngningar för att åter-
uppväcka den fondnämnd som har att besluta om
hur fondmedlen och/eller räntan skall användas,
samt tagit fram en idéskiss om ungdomsstipendier.
Tyvärr har ansträngningarna ännu inte resulterat i
någon skönjbar aktivitet från fondnämnden. Fon-
den innehåller 108.000 kr inklusive årets ränta
1.877 kr.
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■ Verksamhetsåret 2007 kom att präglas av den upp-
stramning av förbundets ekonomi som igångsattes
redan under 2006. En successiv neddragning av anta-
let anställda samt en översyn av förbundets lokalbe-
hov har genomförts. Den senare resulterade i att
verksamheten i Göteborg kommer att upphöra samt
att lokalerna i Sundbyberg övergavs till förmån för
nya och betydligt mindre kostsamma i Huvudsta,
Solna. Dessa besparingar, parade med ett par lycko-
samma marknadsföringskampanjer i samarbete med
företaget Genline, medförde att bokslutet för 2007
visar ett överskott på ca 20.000 kronor. Detta skall
jämföras med ett underskott för 2006 på nästan 2,4
miljoner kronor. Trots denna enastående återhämt-
ning är förbundets ekonomiska problem långt ifrån
lösta. Det är framför allt intäktssidan som behöver
förbättras, både vad beträffar medlemsföreningar-
nas bidrag och försäljningsverksamheten. 

■ Under 2007 kom Anbytarforum att stå i centrum.
Upprepade spamattacker och tekniska problem nöd-
vändiggjorde en satsning på ny programvara med
betydande konverteringsproblem som följd. Likaså
blev det, som en följd av alltför många anonyma in-
lägg och andra avarter, nödvändigt att förbereda in-
förandet av användarkonton. Den nygamla resursen
sjösattes i slutet av året, liksom rutinerna kring an-
vändarkonton och lösenord. Efter beslut i förbunds-
styrelsen infördes också en bodelning mellan de
släktforskningsrelaterade trådarna på Anbytarfo-
rum, och de mer organisatoriska och debattmässiga
trådarna, som fick en egen plattform, Förbundsfo-
rum.

Under våren genomfördes en sista Förtroendeman-
nakonferens, denna gång i Sundsvall. Innehållsmäs-
sigt var den mycket lyckad, men p.g.a. den dåliga
uppslutningen kring denna mötesform kommer för-
bundet i fortsättningen att pröva ett nytt koncept;
Regionala träffar.

De välplanerade och skickligt genomförda Släktfors-
kardagarna i Halmstad i augusti blev årets höjd-
punkt och även förbundets konferenser lockade
osedvanligt många deltagare.

■ Under sommaren utkom version fyra av Sveriges
dödbok (1947-2006) – en hett efterlängtad produkt
som är resultatet av de mångas flitiga insatser. Alla
de ca 1,5 miljoner anonyma posterna i den ursprung-
liga versionen har nu fått sina namn och andra kom-
pletterande data genom projektet Namn åt de döda,
som nu fortsätter med siktet inställt på perioden
1901-1946. Däremot förhindrade Riksarkivet den
planerade utgivningen av Sveriges befolkning 1990
genom att vägra utlämna källmaterialet i elektronisk
form. Förbundets överklaganden till Kammarrätten

och Regeringsrätten förmådde inte ändra beslutet. 
Antalet föreningsmedlemmar ökar fortfarande, om
än med en viss avmattning. Det kan kännas en smula
otillfredsställande att det med nuvarande ordning
inte går att fastställa hur många fysiska personer de
drygt 70.000 föreningsmedlemskapen representerar.
Rapporterna från många föreningar om hur svårt
det på senare år har blivit att samla medlemmarna
till möten och andra aktiviteter, liksom de tomma
forskarsalarna på arkiv och bibliotek, är illavarslande
och tyder på en ökad ”privatisering” av släktforsk-
ningen. Digitaliseringen av kyrkböcker och annat
källmaterial har inneburit en revolution i tillgänglig-
heten, men samtidigt ett minskat intresse för att ak-
tivt delta i föreningslivet. Detta är en utveckling som
bör analyseras och tas på största allvar. Det är möjligt
att föreningarnas verksamhet, programinnehåll och
allmänna inriktning på många håll måste genomgå
radikala förändringar för att förhindra med-
lemsflykt, avtynande och nedläggning.

Intresset för släktforskning ökar stadigt, medan in-
tresset för att aktivt delta i föreningslivet kring detta
intresse synes vara i avtagande. Detta blir sannolikt
den stora utmaningen för både förbundet och dess
medlemsföreningar under de närmaste åren.

■ Under hösten 2007 uppdagades det att den mo-
derna svenska folkbokföringen är behäftad med be-
tydande brister, samt att det underlag som används
vid inknappningen av data i den stora folkbokfö-
ringsdatabasen efter 10 år gallras. Härvid förstörs
unik information, bl.a. sådan av geografisk natur
(vigselhemort, vigselort, fysisk födelse- och dödsort
m.m.). Även annan information som t.ex. tidigare ef-
ternamn "släcks ut" i det moderna systemet, varvid
uppgifter om t.ex. flicknamn blir svåra att få fram.
Skriverierna på Rötter och i Släkthistoriskt Forum om
dessa brister, resulterade under våren 2008 i en arti-
kel, gemensamt författad av representanter för Skat-
teverket och Riksarkivet, en skrivning som endast
delvis förmådde lugna oron bland släkt- och hem-
bygdsforskare kring forskningsmöjligheterna för
kommande generationer. Särskilt oroande får bris-
ten på kontinuerliga säkerställanden av databasen
utanför Skatteverkets domsvärjo ("Alla ägg i samma
korg") samt avsaknaden av bevarade underlag, som
skulle kunnat medge rättningar och kompletteringar
av uppgifterna i folkbokföringen. Förbundsstyrelsen
förbereder ett utkast till ett uttalande i denna vik-
tiga och för framtida forskningsmöjligheter helt av-
görande fråga från Riksstämman 2008. Utkastet
kommer att presenteras medlemsföreningarna i god
tid före Riksstämman i Malmö.  

Ted Rosvall
förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Året i korthet

● 161 medlemsorganisationer mot 160 år 2006

● Totalt 70.300 rapporterade föreningsmedlemmar
mot 69.556 år 2006 - ökning 1,3 %

● Intäkterna minskade med 5,9 % till 9 663 tkr 
(10 265 tkr) 

● Resultatet förbättrade kraftigt till +20 tkr 
(-2 409 tkr)

Medlemsföreningarna

Vid ingången av 2006 hade förbundet 160 medlem-
mar. Under året har styrelsen beviljat en förening
medlemskap i förbundet. Vid utgången av verksam-
hetsåret var antalet medlemmar alltså 161.

Så styrs Förbundet

Riksstämman
Det ytterst beslutande organet inom förbundet är
den ordinarie riksstämman som av hävd alltid hålls
under augusti månad. Stämman utser styrelse och
styrelseordförande för förbundet. Med två års mel-
lanrum utser de även revisorer och revisorsupplean-
ter. Andra frågor som förekommer är beslut om
inkomna motioner. Senaste stämman i Halmstad be-
söktes av 150 ombud representerande 89 föreningar.

Valberedningen
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, att till kom-
mande riksstämma föreslå antalet ledamöter i
förbundsstyrelsen samt komma med förslag på sty-
relseledamöter och revisorer. Valberedningen består
i dagsläget av fem personer.

Styrelsens möten
Förbundets styrelse består av 11 personer valda av
riksstämman. Direkt efter riksstämman hålls ett så
kallat konstituerande styrelsemöte där styrelsens ar-
betsordning fastställs. Vid detta möte utses även fir-
matecknare för förbundet. Styrelsen har under året
haft sex styrelsemöten. 

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. Efter mötena informerar styrelsen
medlemsföreningarna om beslut mm genom den s.k.
ordförandelistan. Styrelsen skall minst en gång per
år sammanträffa med förbundets revisorer.

Under styrelsen arbetar även
● Rötterrådet, sedermera omstrukturerat till 

”Forumgruppen” 

● Redaktionsrådet – rådgivning åt redaktionen 
för Släkthistoriskt Forum

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

Ersättningar
Styrelsens arvode uppgick under verksamhetsåret till
202 tkr (179) i enlighet med stämmans beslut. Av
dessa tillföll 100 tkr (98) styrelsens ordförande. Till
styrelseledamöterna har utbetalats ersättningar för
havda kostnader.   

Årsredogörelse 2007

Styrelsen i Sveriges Släktforskarförbund 2007-2008. Från vänster Ted Rosvall, Ulf Mannberg, Anna-Lena
Andersson, Karl-Ingvar Ångström, Anna-Karin Westerlund, Siv Bergman, Jan Nilsson, Ingrid Månsson-
Lagergren, Michael Lundholm, Barbro Stålheim och Lars Sundell.
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Förbundet har inga utfästelser om pension, tantiem
eller avgångsvederlag.

Beslutsprocess gällande ersättningar
Styrelsens och revisorernas arvode beslutas varje år
på riksstämman. Förslag till styrelsens arvode utar-
betas av valberedningen.

Styrelsen

Under verksamhetsåret från 1 januari 2007 fram till
riksstämman 25 augusti 2007 har styrelsen bestått av

Vald Valbar
Ordförande
Ted Rosvall, Falköping omval 2006 2008

Övriga ledamöter
Torbjörn Näs, Mora omval 2005 2007
Ingrid Månsson Lagergren, 
Timrå omval 2005 2007
Eva Dahlberg, Jönköping nyval 2005 2007
Sven Johansson, Halmstad omval 2005 2007
Jan Nilsson, Staffanstorp omval 2006 2008
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2006 2008
Hans Peter Larsson, 
Nynäshamn                           fyllnadsval 2006 2007
Anna-Lena Andersson, 
Vargön nyval 2006 2008
Michael Lundholm, Vällingby nyval 2006 2008
Ulf Mannberg, Skellefteå nyval 2006 2008

Från och riksstämman 25 augusti 2007 till 31 decem-
ber 2007 har styrelsen bestått av

Vald Valbar
Ordförande
Ted Rosvall, Falköping omval 2006 2008

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

Under den förra delen av verksamhetsåret har Tor-
björn Näs och under den senare delen Barbro Stålheim
varit 1:a vice ordförande. Ingrid Månsson Lagergren
har varit 2:a vice ordförande under hela året. Före riks-

stämman tjänstgjorde Hans Peter Larsson, och efter
densamma Lars Sundell som förbundskassör.

Revisorer

Revisor har under året varit Ove Olsson, BDO Fein-
stein Revision AB och Sture Bjelkåker, Linköping. Er-
sättare har varit Carl-Göran Backgård, Åkersberga.

Valberedning

Valberedningen har fram till Riksstämman 2007 be-
stått av följande fem personer:

● Olof Cronberg, Växjö (sammankallande)
● Elisabeth Leek, Eksjö
● Lisbeth Dahlin, Borås
● Kent Lundvall, Uddevalla 
● Björn Fredriksson, Boden 

Efter Riksstämman 2007 har följande fem personer
ingått i valberedningen:

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

Personal

Förbundet har under året haft följande anställda:
● Bonnie Raftö – kanslist (till april 2007)
● Sara Sundin – kanslist, deltid
● Carl Szabad – projektledare
● Anna-Lena Hultman – projektledare, deltid
● Hans Egeskog – redaktör för Släkthistoriskt 

Forum, deltid
● Kent Andersson - kanslist i Göteborg 
● Inger Canberger – kanslist
● Crister Lindström – redaktör för Rötter, Personal-

och verksamhetsansvarig

Totalt ca 7 helårsarbetare 

Förbundets utbud

Släkthistoriskt Forum har under 2007 givits ut med
fem nummer. Redaktör har varit Hans Egeskog, Kal-
mar. Som bonus för 2007 ingick boken Afrikafararna
av Christer Blomstrand, som dock utkom först under
våren 2008.  Nummer 5 2007 skickades ut till 7.329
prenumeranter (8.200)

Släktforskarnas årsbok 2007, Förbundets artonde
årsbok utkom under sommaren, med en upplaga om
3.669 (4.071) distribuerade exemplar. Redaktör:
Håkan Skogsjö. 

Nättidningen RÖTTER med Crister Lindström som hu-
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vudredaktör är fortfarande den mest besökta
webbplatsen i sitt slag i Sverige och förmodligen
också i Norden. 

Under april 2007 infördes en ny räknare som mera i
detalj kan analysera besökarna. Hemsidan har haft
2.247.975 (2.409.346) besök under året. Skillnaden i
antalet besök kan bero på den nya räknaren. Antalet
dagliga besök varierar med årstid och veckodag. 

En mera rättvisande bild blir det om man redovisar
på följande sätt: I december hade Rötter 125.795
besök dvs 4.058/dag. Antalet sidvisningar var samma
period 160.470 dvs 5.176/dag.

Den mest besökta databasen har 2007 liksom 2006
varit Porträttfynd. Vid årsskiftet omfattade databa-
sen mer än 70.000 bilder. En intressant iaktagelse är,
att påfallande många bilder blir identifierade.

Ombyggnad av Anbytarforum. Upprepade spamat-
tacker och tekniska problem nödvändiggjorde en
satsning på ny programvara med betydande konver-
teringsproblem som följd. Likaså blev det, som en
följd av alltför många anonyma inlägg och andra av-
arter, nödvändigt att förbereda införandet av använ-
darkonton. Den nygamla resursen sjösattes i slutet
av året, liksom rutinerna kring användarkonton och
lösenord. Efter beslut i förbundsstyrelsen infördes
också en bodelning mellan de släktforskningsrelate-
rade trådarna på Anbytarforum, och de mer organi-
satoriska och debattmässiga trådarna, som fick en
egen plattform, Förbundsforum.

Förbundsforum. Under hösten 2007 startade arbetet
med att förverkliga idén om ett forum för förbun-
dets föreningsmedlemmar. Efter styrelsemötet den
13 oktober tillsattes en arbetsgrupp bestående av
Anna-Lena Andersson, Daniel Berglund, Anna-Lena
Hultman och Ulf Mannberg, som arbetade fram
strukturen för forumet. Gruppens arbete presente-
rades på styrelsemötet i december och forumet döp-
tes till Förbundsforum (FF). 

Projekt- och arrangemangsstöd. Ett projekt- eller ar-
rangemangsstöd har beviljats under året.   

Projektverksamhet

EMIBAS 2.0
Projektet är vilande.

Gravstensinventeringen
Under 2007 ökade takten i antal inlämnade och re-
gistrerade gravstensinventeringar. Trenden med digi-
tala foton fortsätter att öka, men är ännu inte i
majoritet. Våra fantastiska kulturarbetare, verk-
samma från norr till söder, är värda en stor eloge för
sitt osjälviska arbete. Vid årets slut var drygt 61.000
stenar inrapporterade. 

Registreringsprogram för skattelängder
Programmeringsarbete startade under 2005. De för
ändamålet avsatta medlen har förbrukats men pro-
jektet har ännu inte avslutats. Trots påminnelser har
den anlitade konsulten inte kunnat prestera ett ac-
ceptabelt material.

Supplementet till Elgenstierna
De båda supplementbanden har nu färdigställts och
går i tryck sommaren 2008. 

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Version 4 av Sveriges dödbok utkom under 2007 och
sålde under året ca 6.000 exemplar. Tredje etappen av
”Namn åt de döda” påbörjades under 2007 och fort-
sätter fram till 2010. Koordinator för projektet har lik-
som för tidigare projekt varit Anna-Lena Hultman.

Kurser och konferenser

Förtroendemannakonferens
Förtroendemannakonferensen 2007 genomfördes
den 20-21 april i Sundsvall i samarbete med Midälva
Genealogiska Förening. I konferensen ingick också
ett studiebesök vid MKC i Fränsta. 

Ordförandekonferens
Under släktforskardagarna i Halmstad genomfördes
fredagen den 24 augusti en ordförandekonferens
med ca 85 st deltagare. Platsen var Teatern i Halm-
stad och bland de ämnen som behandlades kan
nämnas:
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● Förbundets ekonomi 2007 och framöver.
● Förtroendemannakonferenser eller Regionala 

träffar.
● Nya Anbytarforum och databaser på Rötter.
● Sveriges dödbok version 4 och 5
● Utkast till Gravstensbroschyr
● Miniföredrag: Tord Bylund berättade om udda 

men användbara källor på arkiven. 

Redaktörs- och cirkeledarkonferenser
genomfördes samma dag som ordförandekonferen-
sen, och samlade sammanlagt ca 70 deltagare. Delar
av programmet var gemensamt med föredrag av
Guno Haskå och Michael Lundholm om ”Kvalitets-
problem vid registrering av kyrkoböcker” respektive
”Källhänvisningar”. 

Ledare för cirkelledarkonferensen var Eva Dahlberg
och för redaktörskonferensen Hans Egeskog.

Emigrantforskarkurs
En andra Emigrantforskarkurs med Anna-Lena Hult-
man och Ted Rosvall som ledare genomfördes den
27 januari i Västra Frölunda. 

Nya publikationer

Förutom Sveriges dödbok 4 publicerades också en
DVD med inskannade och sökbara versioner av
Släkthistoriskt Forum och Genealogisk Ungdoms Tid-
skrift från starten och t.o.m. 2006.

Kontakt och informationsverksamhet

Förbundsordföranden Ted Rosvall har under året be-
sökt följande medlemsföreningar: 

Skånes Genealogiska Förbund, DIS-Väst, Kinds
släktforskarklubb, Hjo-Tibro Släktforskarförening. 

Anna-Lena Andersson har besökt Släktforskare på
Dal.

Michael Lundholm har besökt Södra Roslags
Släktforskare

Anna-Karin Westerlund har besökt Enköpings
Släktforskarförening.

Ulf Mannberg har besökt Bygdeå-Nysätra Släktfor-
skare och Övre Norrlands forskarföreningar.

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

Redaktionen för Hemmets Journal, Riksarkivets och
Landsarkivens Samarbetsråd, Lantmäteriet, Kartda-
garna, Riksarkivet (hearing), Sveriges Hembygdsför-
bund, Svenska emigrantinstitutet, MKC, SVAR,
Sveriges Radio.

Förbundet har under året haft bl a följande ut-
ländska kontakter:

Nordgen och de Finska Släktforskardagarna i Hel-
singfors samt DIS-Norges släktforskardag i Oslo.

Förslag till avgifter 2009
■ Förbundet har nu dragit ned sina fasta kostna-
der, både på lokal- och personalsidan till ett abso-
lut minimum. 

Trots detta är det svårt att få ekonomin att gå
ihop, särskilt vad beträffar 2009 då inga nya "stor-
säljare" är att vänta. 

Under många år har försäljningen av böcker och
CD-skivor varit stommen i förbundets ekonomi,
och när försäljningen nu viker måste intäkterna
sökas på annat håll. 

Användarkontona på Rötter (Anbytarforum m.m.)
om 100 kronor per år kompenserar bara en ringa
del av inkomstbortfallet, varför en höjning av or-
ganisationsavgiften förefaller vara den enda möj-
ligheten att på sikt få en fungerande ekonomi, där
förbundets primära verksamhet är finansierad. 

Förbundsstyrelsen bedömer att en höjning av or-
ganisationsavgiften är nödvändig för att långsik-
tigt säkra verksamheten, och föreslår därför att
organisationsavgiften för 2009 beräknas efter 12
kronor per föreningsmedlem. 

Det är en avgift som i första hand skall medge
upprätthållandet av ett förbundskansli, bevaran-
det och utvecklingen av Nättidningen Rötter med
dikussionsfora och databaser, Kurs- och konferens-
verksamhet samt rena förbundsangelägenheter
såsom Riksstämma, förbundsstyrelsens kostnader,
tidningen Angeläget, utskick av olika slag, priser
och bidrag m.m

Förbundsstyrelsen föreslår därför 

att organisationsavgiften för 2009 beräknas 
efter 12 kronor per föreningsmedlem. 

att organisationsavgiften för sammanslut-
ningar förblir oförändrad 100 kr per 
medlemsförening

Förbundsstyrelsen var inte enig. För ett tidigare
förslag till beslut om 15 kronor per föreningsmed-
lem reserverade sig några styrelsemedlemmar.



Allmänt om verksamheten

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

Verksamheten finansieras huvudsakligen genom or-
ganisationsavgiften (9 kr per föreningsmedlem), för-
säljning i web-bokhandeln Rötter, prenumerations-
intäkter från tidningen Släkthistoriskt Forum och
Årsboken samt genom frivilliga bidrag från Rötters
Vänner.

Intäkter och resultat

Resultatet förbättrades kraftigt jämfört med föregå-
ende år tack vare att Sveriges Dödbok 4 introducera-
des och såldes i närmare 6.000 exemplar för
sammanlagt ca 3 mkr. Under året har också hela pos-
ten aktiverade kostnader för produkter i arbete av-
skrivits, 830 tkr. Som ett led i att ytterligare minska
kostnaderna har kanslipersonalen minskat under
året. Antalet helårsarbetare vid årets utgång var 5,7
(föregående år 7,2).

Enligt riksstämmans beslut tillsattes under hösten en

lokalkommitté med uppgiften att se över förbundets
lokalbehov. Kommitténs arbete utmynnade i försla-
get att kansliet och underhyresgäster flyttar från
Sundbyberg till Solna samt att kontoret i Göteborg
läggs ned 2009. Nytt hyresavtal undertecknades i de-
cember och flytten till Solna verkställdes i februari
2008. Genom flytten närmare halveras lokalytan och
hyreskostnaden. Full årlig besparingseffekt uppnås
2009.

Finansiell ställning

Genom kampanjer och utförsäljningar har varulagret
minskat med ca 102 tkr. Kassa och banktillgodoha-
vanden uppgick till 1 690 tkr (2 210). Minskningen
jämfört med tidigare år beror på att inbetalningskor-
ten för förbundets subskriptioner skickades ut i ja-
nuari 2007.

Genom överskottet i resultaträkningen samt att ba-
lansomslutningen minskat är förbundets ekonomiska
ställning något bättre än året innan. Eget kapital,
som uppgår till 1 769 tkr (1 749) motsvarar 57 % ( 35
%) av balansomslutningen.

Förbundets resultat och ställning per 2007-12-31 re-
dovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar
med efterföljande noter.
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Förvaltningsberättelse

Förbundet finns nu på Anderstorpsvägen 16 i Solna.
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Resultaträkning
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Balansräkning



ANGELÄGET 1 ● 2008 13



14      ANGELÄGET 1 ● 2008



ANGELÄGET 1 ● 2008 15



16   ANGELÄGET 1 ● 20087

Revisionsberättelse



ANGELÄGET 1 ● 2008 17

■ Förbundsstyrelsens fasta övertygelse är att förbun-
det och medlemsföreningarna måste närma sig var-
andra. Styrelsen kommer att förbättra informationen
och samarbetet med föreningarna så att vi tillsam-
mans kan ta ansvar för förbundets verksamhet och
släktforskningens framtidsfrågor.

Förbundet brottas med ekonomin och står inför ut-
maningen att både spara och samtidigt fortsätta att
utvecklas. Mycket har gjorts, men det återstår ännu
en del åtgärder för att effektivisera verksamheten
och minska kostnaderna för kanslifunktionen. Vårt
nuvarande accessregister för prenumerationer är
inte optimalt att hantera alla våra olika abonne-
mang – Släkthistoriskt Forum, Årsboken, Rötters Vän-
ner och användarkontot. Kansliet behöver ett mera
effektivt och mindre arbetskrävande system som
kommer att vara i bruk senast under våren 2009.

Förbundsstyrelsen måste vara framsynt och satsa på
nya projekt. Ändå kommer 2009 att bli ett mellanår
i väntan på att nästa stora projekt ska vara klart år
2010, Sveriges dödbok 5. Arbetet med Sveriges död-
bok 5 förutsätter stora insatser från föreningar och
enskilda kring excerperingen av döda under perio-
den 1901-1946. 

Förbundet måste satsa mera på säljfrämjande åtgär-
der - marknadsföring, annonsering, mässor, annons-
försäljning. Inte bara för att sälja produkter utan
också utarbeta kampanjer för att rekrytera nya med-
lemmar till släktforskarrörelsen. En del i en ökad för-
säljning är att tillföra bokhandeln nya intressanta
produkter. 

Gravstensinventeringen består av ett mycket stort
material i pappersform. Det finns planer på att
scanna materialet och lägga in det som en databas
på Rötter. Vi hoppas kunna påbörja det projektet
under 2009. Nyregistreringen av gravinventeringar
kommer samtidigt att få samma struktur som Port-
rättfynd, dvs. den som inventerat registrerar själv
uppgifterna och lägger in eventuella fotografier.

Rötter m Anbytarforum, Porträttfynd m.m. kommer
att få en ny modernare och hållbar struktur och ska
tillföras mervärden som ska göra nättidningen ännu
mera attraktiv för alla släktforskare. Ett antal data-
baser har tagits fram och fler ska komma till, vilka
ska ge mervärden för Rötters vänner så fort den nya
strukturen är klar. Under Rötters vänner kommer
även några av förbundets cd-skivor bli tillgängliga.

En annan ambition är att utveckla ”Swedish Roots”
så att våra amerikanska vänner hittar tillbaka till An-
bytarforum.

De regionala träffarna med medverkan från Förbun-
det kommer att fortsätta då de som hittills genom-
förts har varit mycket positiva. Förbundsstyrelsen
hoppas kunna genomföra två sådana träffar per år.
Konceptet bygger på att ett antal medlemsför-
eningar inom t.ex. ett landskap står som värd, men
där förbundet ensamt eller i samverkan med arran-
görsföreningarna bidrar med programmet, föredrag,
debatter, visningar, bokbord etc. 

Frågan om det långsiktiga bevarandet samt tillgäng-
liggörandet av den elektroniska folkbokföringen
kommer att bevakas även kommande år.

Släktforskarförbundet ska även kommande år delta
i Samarbetsrådet för Riksarkivet och landsarkiven.
Samarbetsrådet är ett samarbetsforum för använ-
darna av arkivtjänster. Målsättningen är att förbun-
det ska vara aktiv i rådet så att deltagandet leder till
förbättringar. Det är särskilt viktigt just nu när det
händer mycket inom arkivområdet.

Det finns också en ambition från vår sida att försöka
få gehör för att en del lathundar och sökregister på
arkiven ska tillgängliggöras bättre.

Vi ser det också som viktigt att samarbetet med Hem-
bygdsförbundet fördjupas. I många frågor står vi va-
randra mycket nära.

Förslag till verksamhetsplan för 2009

Gravstensinvente-
ringen måste ses
över under 2009 FO
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Budget 2009 - Sammanfattning
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Årets motioner
MOTION  1 
Förslag att tillskapa ett årligt pris 
”Årets kyrkogård”

❑ ❑ ❑ Det har de senaste trettio åren vid flera tillfäl-
len förekommit att kyrkogårdar vandaliserats av de
personer, som har till uppgift att vårda och bevara
dem. Exempelvis körde man för 25-30 år sedan en
hel del gamla gravstenar – många från perioden
1750-1850 till stenkrossen. Sådant förekommer också
i nutid. För att förekomma dylikt ofog föreslår vi ett
pris, lämpligen kallat ”Årets kyrkogård”, i samklang
med det befintliga ”Årets arkiv” och det som vi hop-
pas återuppstående ”Årets bibliotek”.

Vi tror att ett pris av det slag vi föreslår kommer att
innebära en verksam sporre för de personer som har
ansvar för våra kyrkogårdar. Vi hoppas det kommer
att medföra att man anstränger sig att på ett bra
sätt vårda och bevara dem och inte minst medverka
till att ingen i framtiden orsakar att kyrkogårdarna
utarmas på sina monument. Kom ihåg att kyrkogår-
den är en viktig del av hembygden och också en vär-
defull källa för släktforskaren.

Vi föreslår att årsstämman ger förbundsstyrelsen i
uppgift att i samverkan med Sveriges Hembygdsför-
bund utarbeta förslag till

- Kriterier för en exemplarisk kyrkogård
- Utformning av ett pris för bästa kyrkogård, 

det kan vara ett penningspris eller ha annan form
- Regler för årlig utdelning av detta pris

Södra Roslagens släktforskarförening
Eddy Widborg, ordf
Carl-Göran Backgård, sekr

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Motionen tar upp ett mycket angeläget pro-
blem, nämligen vandaliseringen av våra kyrkogårdar,
där ett ensidigt ekonomiskt tänkande har kommit
att innebära borttagandet av tusentals gravstenar,
minnesmärken över såväl enskilda personer och släk-
ter som över bygdens/stadens historia. Det är märk-
ligt att denna kulturförstöring inte uppmärk-
sammats mer vare sig i media eller hos antikvariska
myndigheter. Stenhögar från forntiden vårdas med
all tänkbar vaksamhet, medan tjugofem, femtio eller
hundra år gamla gravstenar saklöst rensas bort.

Förbundsstyrelsen menar att motionens förslag om
ett årligt pris för att uppmärksamma både de goda
exemplen och problemställningen i stort kan vara en
värdefull del i kampen om bevarandet av den

svenska gravkulturen. Ett samarbete med Sveriges
Hembygdsförbund i frågan skulle säkert också vara
utomordentligt bra för att ge frågan och priset
större tyngd och därmed ökad mediabevakning.
Riksstämman kan emellertid inte besluta om ett så-
dant samarbete, eftersom det bygger på att Hem-
bygdsförbundet också ställer sig positivt till
förslaget. En liten justering i motionärens förslag är
därför av nöden.

Förbundsstyrelsen föreslår: 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma 
kriterier för en god kyrkogård, där bevarandet 
och vårdandet av gravstenar understryks.

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma
och instifta någon form av pris eller diplom för 
bästa kyrkogård under rubriken ”Årets kyrko-
gård”.

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att kontakta 
Sveriges Hembygdsförbund för ett eventuellt 
samarbete kring denna fråga.

att motionen därmed skall anses besvarad.

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 2
Krav på Riksarkivet att tillgängliggöra 
stora Genealogicaserien

❑ ❑ ❑ Sveriges släktforskarförbund såsom varande
den största rikstäckande organisation vilken uppbär
rollen att förmedla kunskap om släktforskning ska
som ett mål inom nästa år förmå och påverka Riksar-
kivet att skyndsamt tillgängliggöra den stora Genea-
logicaserien som finns på Riksarkivet. Denna serie är
sammanställd av tidigare kända historiska släktfors-
kare alltifrån slutet av 1400-talet till 1800-talets mitt.
Den är inte skyddsfilmad av Riksarkivet och har hel-
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ler inte på något vis uppgetts vara prioriterad av
dem i deras digitaliseringsprojekt.

Då samlingen påvisar kontinuiteten i svensk
släktforskning är det värdefullt att dess innehåll
skyddas via att det genom digitalisering överförs till
ett säkert media för långtidslagring.

Samlingen är unik då den innehåller uppgifter och
sammanställningar ur nu förlorade och traderade
källor, alltifrån nunnan Margareta Clausdotters ned-
teckningar om den heliga Birgittas släkt i slutet av
1400-talet till släktutredningar och personuppgifter
samlade av 1800-talets stora personhistoriker.  Sam-
lingen bör tillgängliggöras och dess innehåll via digi-
talisering göras känd.  

Källnot:
Riksarkivets samlingar Biografica och Genealogica
finns utförligt beskrivna av Hans Gillingstam i Sveri-
ges släktforskarförbunds årsbok ”Inte bara kyrk-
böcker” ifrån 1995, sid 19-50. 

Kronobergs Genealogiska Förening

Förbundsstyrelsen svar

■ ■ ■ Sveriges Släktforskarförbund sitter tillsammans
med ett stort antal andra avnämare till arkivens
verksamhet med i Riksarkivets och landsarkivens
samarbetsråd. Förbundet har flera gånger tagit upp
önskemålet om en bättre tillgång till de lathundar,
sökregister och hjälpmedel som finns hos arkiven.
Samlingen Genealogica hos Riksarkivet platsar väl
bland sådant material. Förbundsstyrelsen stöder där-
för förslaget i motionen.

Förbundsstyrelsens föreslår:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för
att samlingen Genealogica digitaliseras och görs
tillgänglig 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 3
Avskaffande av obligatoriska avgiften 
till Anbytarforum (Förbundsforum)

❑ ❑ ❑ Vi anser att Sveriges släktforskarförbunds dis-
kussionsforum Anbytarforum på webbportalen Röt-
ter inte ska vara avgiftsbelagd. En avgift motverkar
nya släktforskare att i diskussionsutbyte engagera sig
i släktforskarfolkrörelsen och bör således avskaffas.

Kronobergs Genealogiska Förening

MOTION 4
Avskaffande av obligatoriska avgiften 
till Anbytarforum (Förbundsforum)

❑ ❑ ❑ Diskussionsforumet Anbytarforum i Nättid-
ningen Rötter (www.genealogi.se) har avgiftsbe-
lagts. För att få delta krävs en inbetalning på 100 kr
till Sveriges släktforskarförbund.

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

Styrelsen har tidigare motiverat avgiften med att
ökade intäkter behövs på grunds av förbundets då-
liga ekonomi (se svaret till motion 2/2007). För ett
par år sedan, 2006, gav den frivilliga avgiften till Röt-
ters Vänner 480.000 kr, vilket kan jämföras med den
prognos som förbundsstyrelsen nyligen (25 febr
2008) gjorde för 2008 och som visar på en intäkt på
500.000.

Trots den obligatoriska avgiften räknar förbundssty-
relsen numera alltså med en i princip oförändrad in-
täkt, samtidigt som obligatoriet ökar arbetsinsatsen
för att administrera avgifter och användarkonton.
Vi är övertygade om att släktforskarrörelsen långsik-
tigt förlorar mycket – också ekonomiskt – på ett av-
giftsbelagt Anbytarforum. Därför föreslår vi att
förbundsstämman beslutar

att den obligatoriska avgiften för att delta i 
Anbytarforum och Förbundsforum tas bort

Svenska Genealogiska Samfundet
Elisabeth Thorsell, ordförande

MOTION 5
Avskaffande av obligatoriska avgiften 
till Anbytarforum (Förbundsforum)

❑ ❑ ❑ Anbytarforum är en mycket värdefull inkörsport
till släktforskningen. Många får sin första kontakt
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med släktforskningen genom Rötters hemsidor och
särskilt Anbytarforum. Det är en första inledning till
egen släktforskning och ett bra sätt att få kontakt
med aktuella släktforskarföreningar. Nu har det in-
förts avgifter för att kunna svara på frågeställningar
och att ställa frågor. Fortfarande går det att läsa vad
andra har skrivit utan att betala någon avgift. Det
syns tydligt att Anbytarforum har fått färre aktiva
deltagare och det är ju klart att det blir färre som ger
svar på olika frågor om den som svarar måste betala
för att hjälpa andra. Det kommer på sikt att innebära
färre nya medlemmar i våra släktforskar- föreningar.
En viktig del i Förbundets verksamhet är Rötter och
Anbytarforum. När det blir svårtillgängligare för
medlemmar att delta, finns risk att en del tycker att
avgifterna till Förbundet är för höga och eventuellt
lämnar Förbundet, vilket är mycket olyckligt. 

För att det ska fortsätta att vara ett bra debattforum
behövs att många deltar och att kunniga personer
svarar på aktuella frågeställningar. Ett flitigt använt
Anbytarforum innebär flera medlemmar i Förbundet
och en bättre ekonomi. Om avgiften verkligen ger
något överskott sedan administrationen betalts kan
ifrågasättas. 

Vi vill därför att Riksförbundsstämman fattar beslut
om att de obligatoriska avgifterna för att delta i dis-
kussioner i Anbytarforum tas bort snarast möjligt. 

Falubygdens Släktforskarförening
Sven Haglöf, ordförande

MOTION 6
Avskaffande av obligatoriska avgiften 
till Anbytarforum (Förbundsforum)

❑ ❑ ❑ Förbundsforum har startats för att kunna bl.a.
diskutera olika frågor som rör Förbundet och dess
organisation. Det är endast öppet för medlemmar i
någon ansluten släktforskarförening. Det är en bra
form av mera internt debattforum. För att det ska
fungera bra krävs att inga avgifter får tas ut för att
få del av övriga medlemmars åsikter och Förbundets
åsikter. Vari e förening har redan betalt avgift för
detta i form av medlemsavgifter till Förbundet. 

Vi vill därför att Riksförbundsstämman fattar beslut
om att INGA avgifter rar tas ut för att medlemmarna
ska kunna ta del av och delta i debatten på För-
bundsforum. 

Falubygdens Släktforskarförening
Sven Haglöf, ordförande

MOTION  7
Avskaffande av obligatoriska avgiften till An-
bytarforum (Förbundsforum)

❑ ❑ ❑ I december 1998 startades Anbytarforum (AF)

av Håkan Skogsjö och det blev genast en succé. Snart
hittade också forskare från andra länder AF och ut-
bytet av anor ledde till många nya kontakter.

AF:s användare diskuterade även andra saker än
släktforskning och ibland gick det riktigt hett till.
Detta föranledde förbundsstyrelsen att besluta att
AF och det nybildade Förbundsforum för för-
bundsfrågor skulle avgiftsbeläggas och att använda-
ren skulle öppna ett användarkonto samt att betala
en avgift om 100 kronor per år. 

Anbytarforum är nu enbart avsedd för släktforsk-
ning och Förbundsforum för förbundsfrågor, vilket
innebär att släktforskarna nu vet vart de skall ställa
sina frågor och framföra sina funderingar, vilket är
bra.

Vi tycker dock inte att det är bra att Förbundet på
detta sätt utestänger forskare från Sverige och andra
länder genom denna avgift. Att släktforska ska inte
alltid behöva kosta pengar för släktforskaren.
Blekinge Släktforskarförening föreslår därför

att Anbytarforum och Förbundsforum skall vara
öppna för alla utan kostnader, men att använda-
ren skall registrera sig med namn och e-posta-
dress. De uteblivna intäkterna skall helt eller 
delvis tas in via en höjning av organisationsavgif-
ten.

Blekinge Släktforskarförening

Förbundsstyrelsens svar

Motion nr 3, 4, 5, 6 och 7 

(behandlas tillsammans)

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen fattade 2006 beslut om en
avgiftsbeläggning av Anbytarforum som en nödvän-
dig del av finansieringen av Nättidningen Rötter
med Anbytarforum, Porträttfynd, Emigrantforum,
Litteratursök, Sockensök och övriga databaser och
avdel- ningar. Avgiften, som bestämdes till 100 kro-
nor per år, skulle dels ge tillträde till Anbytarforum,
dels till en ny avdelning med databaser och register
vars framtagning och tekniska plattform också
krävde en viss avgiftsfinansiering. Förbundsstyrelsen
beslutade också att avgiften skulle utvärderas ett år
efter införandet, som skedde i början av 2008.

Redan vid Riksstämman i Halmstad framfördes en
motion med krav på att beslutet om att införa en av-
gift för att läsa och delta i diskussionerna på Anby-
tarforum skulle rivas upp. Det skall noteras att det
varken då eller nu var aktuellt med någon avgift för
att läsa och ta till sig diskussionerna på Anbytarfo-
rum. Avgiften avser möjligheten att själv delta med
frågor och svar.
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Riksstämman 2007 gick på förbundsstyrelsens linje
och menade att systemet måste få sin chans. Efter-
som något nytt beslut inte har fattats i frågan, skall
avgiftsbeläggningen således utvärderas i början av
2009. Det är först då det med någon säkerhet går att
bedöma vilka positiva och negativa konsekvenser av-
giften kan ha fått. Har antalet inlägg minskat? Har
kvaliteten försämrats? Har nya användare, trots
”pröva-på-perioden” om 30 dagar, stängts ute? Hur
många av de utländska inläggen har försvunnit o.s.v. 

Givetvis bör också de positiva effekterna uppmärk-
sammas, inte minst då på den ekonomiska sidan, där
förhoppningen om ca 6500 användarkonton fortfa-
rande kan anses vara realistisk. När de nya databa-
serna börjar läggas ut, resurser som givetvis skall
ingå som en förmån för alla som betalat in sin årliga
hundralapp, kan antalet användare komma att öka
ytterligare. Efter uppdelningen i ett Anbytarforum
för släktforskningsrelaterade trådar och Förbunds-
forum för sådana diskussioner som handlar om för-
enings- och förbundsfrågor, upplever många att
Anbytarforum har återgått till vad det en gång var
tänkt som, en resurs och en tillgång för släktforskare
och släktforskning, utan uppslitande gräl, personan-
grepp och ovidkommande chatt. 

När det gäller Förbundsforum, har förbundsstyrelsen
den 26 april 2008 beslutat att den skall lösgöras från
Anbytarforum, samt att det skall vara möjligt att
som föreningsmedlem kostnadsfritt delta i diskussio-
nerna där.

Om Riksstämman skulle besluta att omedelbart ta
bort avgiften, skulle detta innebära ett intäktsbort-
fall på i nuläget över 500.000 kronor – kanske mot
slutet av året upp emot 700.000 kronor. Dessa medel
måste då tillföras förbundet på annat sätt, och den
enda vägen synes f.n. vara en ytterligare höjning av
organisationsavgiften med i storleksordningen 10
kronor per föreningsmedlem. 

Förbundsstyrelsen menar, i likhet med Riksstämman
2007, att avgiften måste få prövas under ett år, och
att man först därefter kan ta beslut i frågan. En rim-
lig handläggning skulle därmed vara att låta Riks-
stämman 2009 ta ställning i frågan. Då torde också
förbundets långsiktiga ekonomiska förutsättningar
efter de strukturella och administrativa förändring-
arna under 2007 och 2008 ha klarnat ytterligare.

Förbundsstyrelsens föreslår:

att motionerna avslås

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 8
Motion om ordförandemöten 
på Förbundsforum

❑ ❑ ❑ Från pergament till gåspenna till Internet och
tangentbord. Det nyligen öppnade Förbundsforum
på Nättidningen Rötter kan vara en direktkanal för
kommunikation mellan Förbundsstyrelse och med-
lemsföreningarna via dessa ordföranden. Kort sagt
ordförandemöten. Träffarna kan ske med början en
gång i kvartalet och med målet en gång i månaden.
Fördelarna med ett sådant forum är många:

- Förbundsstyrelsen har möjlighet att på ett enkelt
sätt få ut den information man önskar till 
medlemsföreningarna

- Förbundsstyrelsen har möjlighet att i enskilda 
frågor, där man önskar inhämta medlemmarnas 
synpunkter även diskutera desamma före ett 
beslut

- Medlemsföreningarnas ordföranden kan även ta
upp frågor de vill diskutera med Förbundsstyrel-
sen och övriga föreningar under året mellan 
årsstämmorna

- Portokostnad för snigelpost, papper etc. försvin-
ner och det blir kortare arbetstid för distributio-
nen

Förbundsstyrelsen säger: I nuläget ligger Förbunds-
forum som en underavdelning eller särskild del av
Anbytarforum. Förbundsstyrelsen är medveten om
att detta inte är någon lyckad lösning och kommer
sannolikt att på sikt låta Förbundsforum stå på egna
ben. Om detta låter sig göras utan dubbla system för
hanteringen av användarkonton eller på annat sätt
ökade kostnader, finns det ingen anledning att fort-
sätta med de rutiner som gäller idag. Förbundssty-
relsen vidtar redan nu några åtgärder, ägnade att
separera de båda avdelningarna. Det kommer t.ex.
inte längre vara möjligt att på Anbytarforum se vilka
diskussioner på Förbundsforum som är igång, och
man skall inte heller behöva gå via Anbytarforum för
att komma in i Förbundsforum. Tills vidare kvarstår
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dock de nuvarande rutinerna kring erhållande av an-
vändarkonto för Förbundsforum.

Det har diskuterats huruvida det är rimligt eller inte
att deltagande i Förbundsforum skall kosta pengar,
vilket det gör så länge som Förbundsforum är en del
av Anbytarforum. Förbundsstyrelsen har, i avvaktan
på de tekniska lösningarna kring ett helt separat För-
bundsforum valt att inte ta ställning i denna fråga.

Vi föreslår att:
- Förbundsforum inte längre ska vara en del av 
Anbytarforum

- Förbundsforum ska vara avgiftsfritt

- ordförandemöten startas på Förbundsforum hösten
2008 en gång i kvartalet och fr.o.m. halvårsskiftet
2009 en gång i månaden

- Både Förbundsstyrelse och ordföranden i respektive
medlemsförening ska ha möjlighet att väcka frågor
att diskutera

- särskild inloggning skapas för ordföranden i med-
lemsföreningarna och Förbundsstyrelsen i denna av-
delning av Förbundsforum

- dessa möten ej ersätter ordförandelistan som är
viktig för att snabbt få ut information till förening-
arna, inte diskussion

Jämtlands lokalhistoriker och Släktforskare behand-
lade denna motion, inkommen från en medlem, på
styrelsemötet den 26 februari och avlämnade föl-
jande yttrande till JLS årsmöte:

Motivering: JLS anser det viktigt att det finns ett
forum där ordförandena kan diskutera gemen-
samma frågor och problem tillsammans med För-
bundsstyrelsen. Alla ordförandena eller deras
stand-in har nu för tiden tillgång till dator. Datorn
är ett snabbt sätt att få ut information och utbyta
åsikter. Diskussionen bör dock ha hög nivå och vara
seriös.

Förbundet måste arbeta med att få en snabb lösning
på separerandet av Förbundsforum och Anbytarfo-
rum. Förbundsforum ska vara avgiftsfritt.

Man bör dock skilja på en informationskanal och ett
diskussionsforum. Den gamla ordförandelsitan kan
med fördel användas till att få ut snabb information
till föreningarna från Förbundsstyrelsen och mellan
de olika föreningarna. Diskussionen mellan för-
eningarnas representanter och Förbundsstyrelsen
ska ske på Förbundsforum.

Vi anser att enskilda medlemmar i medlemsförening-
arna inte ska kunna läsa och skriva inlägg i denna

avdelning i förbundsforum. Det handlar om sekre-
tess. I en förening är årsmötesprotokollen offentliga,
men styrelseprotokollen är inte offentlig handling.
Styrelseprotokoll sätts därför inte ut på hemsidor
eller skickas ut till medlemmarna. Som förening kan
vi också bestämma om forskare i Föreningsarkiv får
tillgång till våra protokoll. Dessa diskussionsinlägg i
Förbundsforum mellan föreningarna och Förbunds-
styrelsen är att likställa med föreningsprotokoll och
bör därför vara sekretessbelagda, dvs tillgängliga en-
dast för de som har inloggning.

Denna motion antogs av JLS årsmöte den 29 mars
2008 och beslut togs om att den ska skickas vidare
till Förbundsstämman i Malmö.

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsforum är tekniskt sett en del av Anby-
tarforum och dess konstruktion med användarnamn
och lösenord. Forumet kan således inte helt separe-
ras från Anbytarforum utan att det i dagsläget gene-
rerar en kostnad som förbundsstyrelsen inte anser är
försvarbar.

När det gäller Förbundsforum, har förbundsstyrelsen
den 26 april 2008 beslutat att forumet i möjligaste
mån skall lösgöras från Anbytarforum, samt att det
skall vara möjligt att som föreningsmedlem kost-
nadsfritt delta i diskussionerna där. Således kommer
det för förbundets  föreningsmedlemmar att vara
möjligt att gratis välja att enbart vara medlem i För-
bundsforum.

Förbundsstyrelsen välkomnar alla medlemmar till ett
aktivt deltagande på Förbundsforum, men anser inte
att en särskild del av forumet ska spärras och endast
vara tillgänglig för medlemsföreningarnas ordfö-
rande. Förbundsstyrelsen ser hellre ett mer aktivt
deltagande av alla förtroendevalda i nämnda forum. 

I förbundets regi finns det för närvarande inte resur-
ser att administrera ett särskilt Ordförandeforum.
Men förbundsstyrelsen välkomnar ett sådant om
medlemsföreningarna själva kan lösa administration
och sekretesslösningar av det samma.

Förbundsstyrelsens förslag till Riksstämman:

att motionen avslås                         

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

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

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

......................................................................................
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MOTION 9
Motion om handbok för arkivsystem

❑ ❑ ❑ Hur ordnar man sitt släktarkiv? Det är nog inte
bara jag som sitter med resultatet av tidigare
släktleds samlariver. Hur ordnar jag bäst och mest
överskådligt deras papper, betyg, brev osv? Det finns
en bok, ”Ordna ditt släktarkiv” (P.O. Bergman/Inge-
mar Carlsson/Bo Nilsson) utgiven på ICA bokförlag
1985. Den ger en del hjälp, men är till stora delar
opraktisk och föråldrad. (Förutom att den endast
finns på bibliotek). Ingemar Carlssons försök att
pressa in person- och släktarkiv under det allmänna
arkivschemat är inte till någon större hjälp. Det all-
männa arkivschemat hars utformats för att skapa
struktur vid arkiverandet av myndigheters och före-
tags handlingar. Privatpersoners arkiv utgöres till
större delen av andra sorters handlingar.

Jag inser självfallet svårigheterna för Förbundet att
på egen hand ge ut någon handledning, men jag
hemställer att:

- Förbundsstämman beslutar vidta åtgärder för att –
antingen i egen regi eller via något förlag – åstad-
komma en handbok för släktforskare, med nyare
idéer om arkivsystem

Gunnar Uddén medlem i Örebro Släktforskare

Vi beslöt vid styrelsemöte den 11 februari 2008 att
tillstyrka denna motion och skickar den härmed vi-
dare till Sveriges Släktforskarförbund för åtgärd.

Örebro släktforskare
Rolf Gullberg, ordförande

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Motionären tar upp en angelägen fråga som
många släktforskare har ställts inför: Hur ordnar jag
bäst betyg, foton, bouppteckningar m.m. så att det
blir överskådligt? 

Att ordna ett släktarkiv går hand i hand med frågan
om hur handlingarna ska förvaras? I bästa fall har
materialet placerats i arkivkartonger, men allt för
ofta förvaras tyvärr handlingarna både på ett ostruk-
turerat sätt och dessutom på mindre lämplig plats.

Många släktforskare förvarar sitt material inklusive
fotografier i digital form i sin dator. Med datorns
hjälp kan man få en bättre struktur och ett bättre
åskådliggörande. Trots detta återstår frågan: Hur
gör jag med originalen?

Viss hjälp kan man få i de böcker som nämns i motio-
nen och söker man på Internet finner man viss väg-
ledning även där. Men just för släktforskaren finns
det ingen direkt hjälp att få.

Förbundsstyrelsen ser svårigheter i att i egen regi ge
ut en handbok i detta ämne. Det finns flera skäl till
detta; resursbrist och inte minst kostnaden för en
förmodligen begränsad upplaga. Just detta gör det
sannolikt också mycket svårt att få ett bokförlag in-
tresserat av ett sådant projekt.

Frågan är ändå angelägen och därför föreslår styrel-
sen stämman

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att initiera 
en artikelserie i Släkthistoriskt Forum om hur 
släktforskaren ordnar och förvarar sitt släktar-
kiv. 

att motionen därmes ska anses besvarad

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 10
Motion rörande Sveriges Släktforskarförbunds
framtida arbetssätt

❑ ❑ ❑ I stadgarna för SSf står att förbundets ändamål
är att som sammanhållande organisation bland
annat 

- tjäna medlemmarnas och släktforskningens syften
genom att bevaka och främja släktforskningens in-
tressen, 

- samarbeta med inhemska och utländska organisa-
tioner.

Dessa ändamål är viktiga uppgifter som föreningar
och sammanslutningar har beslutat att förbundet
ska verka för.

Vi har under de senaste åren känt en viss oro för för-
bundets framtida verksamhet såsom organ för sina
ägare, dvs medlemsföreningarna.

Vi yrkar därför att förbundsstämman år 2008 beslu-
tar att:

- förbundsstämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att
snarast tillsätta en organisationskommitté, med re-
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presentanter för minst fem medlemsföreningar/sam-
manslutningar, med uppgift att komma med förslag
på hur förbundet i framtiden skall verka. 
- Förslaget skall vara klart för beslut senast vid näst-
kommande förbundsstämma samt utläggas på För-
bundsforum samt publiceras i Släkthistoriskt Forum
senast 2009-03-31.

- information fortlöpande skall ges till samtliga för-
eningar/sammanslutningar genom kommittérappor-
ter på Förbundsforum och ordförandelistan. 

Styrelsen för Genealogiska Föreningen

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Motionärerna föreslår bla att riksstämman skall
tillsätta en organisationskommitté med uppgift att
ta fram förslag till nästa riksstämma om hur förbun-
det skall verka i framtiden. 

Detta förslag liknar det som Riksstämman biföll förra
året om inrättande av en lokaliseringskommitté. För-
bundsstyrelsen menar dock att även om en kom-
mitté med ett väl avgränsat uppdrag kan vara
rimligt, är en kommitté med det breda och övergri-
pande uppdrag som motionärerna föreslår orimligt.
Självklart är det alltid nödvändigt med en diskussion
om den framtida verksamheten. I själva verket är det
ett överlevnadsvillkor för Sveriges Släktforskarför-
bund. Det är viktigt att dessa diskussioner är väl för-
ankrade bland medlemsföreningarna i Sveriges
Släktforskarförbund.

Förbundsstyrelsen menar dock att förbundet redan
har ett organ för sådana diskussioner, ett organ som
dessutom har rätt att fatta beslut mellan riksstäm-
morna. Det är förbundsstyrelsen själv. Förbundssty-
relsen tar till varje riksstämma fram förslag till
budget och till verksamhetsplan för Sveriges
släktforskarförbund.

En rimlig fråga är varför man skulle uppdra åt styrel-
sen att inrätta en organisationskommitté med detta
uppdrag? I den mån ledamöterna i organisations-
kommittén sitter i förbundsstyrelsen sker då delvis
ett dubbelarbete, i förbundsstyrelsen och i organisa-
tionskommittén. I den mån de inte sitter i förbunds-
styrelsen (för det är väl tanken med att
representanter för minst fem medlemsföreningar
skall ingå?) men likväl i organisationskommittén,
uppstår paradoxen att personer som av något skäl
inte deltar i ledningen av förbundets löpande verk-
samhet ändå skall vara delaktiga i den långsiktiga
planeringen.

Tanken att ta med representanter för minst fem
medlemsföreningar har ytterligare en problematisk
aspekt. Förbundsstyrelsen representerar hela förbun-
det och har att ta ansvar för helheten. Representan-

ter för specifika medlemsföreningar är just bara re-
presentanter för sina medlemsföreningar.

Förbundsstyrelsen föreslår därför riksstämman be-
sluta

att motionen avslås.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 11
Upprättande av PM över reglerna för forskning

❑ ❑ ❑ Ett samlat PM om regler, bestämmelser och
lagstiftning för forskning i kyrkobokföringen och i
folkbokföringen finns inte, såvitt vi kan förstå.  En
forskare behöver äga god kännedom om bestäm-
melserna, och viktigt är att nya forskare vet vad som
gäller. Cirkelledare är en ännu viktigare grupp.

Under hand vet vi, att kyrko- och folkbokföring är
sekretessbelagd i 70 år. På pastorsexpedition har
man ofta fått forska även i böcker, som är yngre än
70 år, efter avgiven försäkran om tystnadsplikt enl.
Riksskattverkets formulär. En kyrkobok. som är på-
börjad före 1938 (och som alltså innehåller uppgifter
både tidigare och senare) ligger i sin helhet under
sekretessen.. Att forska under personals överinse-
ende är en sak för sig, men här kommer personalens
arbetstid in.

De uppgifter som finns i mantalslängd på alla folk-
bokförda, senast från 1991-03-01, och gällande per
1990-11-01, är i sin helhet offentliga.

Landsarkiven och skatteverket är noggranna med att
sekretessreglerna följes.

Skatteverket får ofta upplysa forskare om reglerna,
vilket dessa ibland har svårt att förstå. Det leder i för-
längningen till (onödiga) konflikter, vilket bör und-
vikas. Skatteverket tillåter ej forskning i datasy-
stemet.  I Göteborg förvaras nyinlämnade kyrkoarkiv



ANGELÄGET 1 ● 2008 27

i magasinet på Polstjärnegatan, och är svårtillgäng-
ligt f n.

Här kan också nämnas, att lagstiftningen kan vara
olika för olika myndigheter, t ex kan ett adoptions-
ärende inte utan vidare besvaras av skatteverket,
men finns i offentligt protokoll i häradsrätten/råd-
husrätten/ tingsrätten.

En fråga till bör väckas: Landsarkiven tar ersättning
för sitt forskningsarbete. Det finns taxa för detta. På
Skatteverket får man inte se i urkunderna. Man får
beställa upp till 10 kopior avgiftsfritt; över 10 utgår
stämpelavgift. 

Vi får också beakta hur mikrofilmat/digitalfotogra-
ferat materiel efter 1938  får brukas – i den mån så-
dant finns.
Myndigheterna har lagstiftningen att följa, men gör
inte en sammanställning som här nämnes.

Det anförda innebär, att Sotenäs Personhistoriska
förening yrkar

att stämman beslutar att uppdraga åt styrelsen 
att efter samråd med berörda myndigheter utar-
beta ett PM om gällande regler och lagstiftning 
vid forskning.

Sotenäs Personhistoriska förening, enligt uppdrag:
Nils Marelius, sekreterare

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Släktforskning i relativ nutid är inte lika okom-
plicerad som den är i det äldre materialet. Förutom
70-årsgränsen kring sekretessprövning av framför
allt kyrkoboksmaterialet har det tillkommit flera nya
gränser, t.ex. 85 år för födelseböcker och försam-
lingsböcker, 1980 för vigselböcker och flyttningsläng-
der o.s.v. När det gäller det elektroniska materialet,
t.ex. mantalslängder, finns det som motionären på-
pekar över huvud taget inte någon sekretess. Ändå
har Riksarkivet infört en annan sorts begränsning:
Man lämnar inte ut material i elektronisk form efter-
som man inte är skyldig att lämna ut material i elek-
tronisk form. (!) 

Skillnaden i tillgänglighet mellan mikrofilmat och
skannat material är också en problematik som bör
belysas.

Mer information om vad som för tillfället gäller i
form av lagar, regler, rutiner och trots mot grundla-
gens andemening vore således ytterst önskvärt.

Förbundsstyrelsen tror emellertid inte att ett PM
kring dessa frågor är rätt sätt att nå ut med informa-
tionen. Ett bättre sätt är förmodligen en pedago-
giskt och metodiskt upplagd artikelserie i

Släkthistoriskt Forum, med en motsvarighet på Nät-
tidningen Rötter. Man kan också tänka sig någon
form av informationsdokument, en sammanfattning
av artikelserien, för fri publicering i medlemsför-
eningarnas tidskrifter och medlemsblad.

Förbundsstyrelsen föreslår:

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att initiera en
artikelserie för Släkthistoriskt Forum och 
Nättidning om de frågor som tas upp i motionen.

att motionen i och med det sagda skall anses 
besvarad

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

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

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

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

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

MOTION 12
Framtida sökning i folkbokföringen

❑ ❑ ❑ Framtida sökning i dagens folkbokföring är ett
stort problem. Vi har tagit upp det i en motion 2003.
En artikel finns i Släkthistoriskt Forum 2008:1 på si-
dorna 38-39.

Vi vet att det finns ingen på papper framtagen sam-
manställning av alla folkbokförda (före 1991 man-
talsskrivna), eller födda eller vigda eller avlidna, och
personnumret är egentligen enda sökvägen. Mycket
finns, eller kan tas fram, på skiva, men vad vi förstår
är hållbarheten tveksam.  Att ha allt endast i ”bur-
ken” känns inte rätt för ett oersättligt material. En
olycka kan hända och vad är kvar? Vi vet inte.

Systemet med lägenhetsnummer som är på gång kan
så småningom ge en del.

Den kommande folkräkningen 2011 kan också ge en
del. men för oss är ändå behållningen tveksam, om
det inte krävs personligt upprättad (familje-)blankett
av alla. Att låta dagens folkbokföring ligga till
grund, genom att skicka ut färdigtryckta blanketter,
är förvisso bättre än inget. Många kontrollmöjlighe-
ter finns, främst genom försäkringskassan och kro-
nofogdemyndigheten. För oss är behållningen ändå
tveksam, så länge det inte krävs personligt upprättad
blankett av alla.

Vi som arbetar med släktforskning har mycket svårt
att förstå hur nästa generation skall kunna söka. En
gallring, som synes oss allt för omfattande, är på
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gång. Föregående bostad är borttagen efter flytt-
ning, men kan tas fram, om – i första hand - person-
nummer finns. Däremot kan man inte se, vem som
tidigare bott i viss fastighet eller lägenhet.

En obestridlig fördel med dagens folkbokföring är
att sökning kan ske från flera olika utgångspunkter.
Dagens myndigheter arbetar endast med att söka
viss person, inte att arbeta för släktforskare.

Frågorna för framtiden, och räknat från 1991, är om-
fattande. Det är förbundets uppgift att bevaka våra
intressen, och vi är införstådda med att så sker, inom
möjligheternas ram. Ett sätt kan vara att få igång ett
omfattande upprop, ett annat är representation.
Kan förbundet ordna så att ALLA (till förbundet an-
slutna) släktforskarföreningar skriver på en inlaga
(och anger sitt medlemstal också)? Såvitt vi förstår
har släktforskarrörelsen inte fått vara med från grun-
den. Vi föreslår stämman besluta

att uppdraga åt styrelsen att inge en vördsam 
anhållan till Regeringen/Finansdepartementet – 
och även Riksarkivet – om att få en representant
med i utredningen om framtiden.

Sotenäs Personhistoriska förening, enligt uppdrag:
Nils Marelius, sekreterare

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen delar motionärens oro inför
kommande generationers möjligheter att släktforska
och söka sina rötter. Det är dels oron för att hela eller
delar av den elektroniska folkbokföringen genom
missöden eller attentat kan gå förlorade, dels vetska-
pen om bristerna i det nuvarande systemet, som gör
att viktig information inte längre är sök- eller korri-
gerbar, samt att underlagen gallras.

Det är uppenbart att Skatteverket endast ser folk-
bokföringen som ett arbetsredskap och saknar för-
ståelse för att den också skall utgöra den i särklass
viktigaste källan för personforskning i hundratals år
framöver. Det är därför nödvändigt att den släkt- och
personhistoriska forskningen får möjlighet att föra
fram sina tankar och förslag i de utredningar om
folkbokföringen i framtiden som pågår eller kommer
att påbörjas.

Förbundsstyrelsen föreslår:

att motionen bifalles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTION 13
Matrikel och register

❑ ❑ ❑ Denna motion innehåller två tidigare väckta
frågor, vilka ännu ej lett till resultat och som för oss
synas alltmer viktiga, ju längre tiden går.

Att det finns många register/avskrifter ur kyrkoböck-
erna vet vi, och alltfler blir det, men vet den enskilde
forskaren vilka församlingar som är genomgångna
och där man lätt kan komma i gång? Vi har väckt frå-
gan i motion 2001:4. Förbundet har genom Carl Sza-
bad gjort en sammanställning 1999 över kända
register, som finns på datamedium. Registret finns
(fanns) på mikrokort genom SVAR  En del föreningar
(t ex Släktdata i Göteborg, PLF i Oskarshamn, KGF i
Växjö) har registerförteckning för sina områden. I
regel finns inte manuella register med, och det går
inte att komma ifrån att några vill ha arbetet för sig
själva.

Tyvärr finns inte någon heltäckande förteckning över
alla registren. Vi menar att det bör finnas en samlad
lista på alla de församlingar, vars böcker helt eller
delvis är avskrivna. Och hur vet den som gör register
att just den församlingen inte redan är genom-
gången?

Det måste också noteras att det blir allt fler register
och att den önskade förteckningen får fortlöpande
uppdateras. Sedan bör noteras att ett register kan
innehålla fel och att det bara är ett hjälpmedel.

Ett annat önskemål är att det borde upprättas mot-
svarande register över avskrivna bouppteckningar. 

Vår andra idé är församlingsmatrikeln, Sveriges för-
samlingar genom tiderna, som Riksskatteverket gav
ut 1989. Den behöver uppdateras. Se motioner 2000
och 2003. När detta ärende behandlades föreslog
förbundsstyrelsen, att man borde vänta några år p g
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a nya ändringar. Många har skett, mest sammanslag-
ningar, och i slutet av 2008 skall de beslut fattas, som
skall träda i kraft 2010. Även om det kommer änd-
ringar också under 2010-talet, är ändringarna/sam-
manslagningarna så många att matrikeln redan nu
behöver förnyas.

Det är inte att vänta, att statsmyndigheterna gör det
och bör därför ligga i släktforskarrörelsens intresse
att förnyelsen kommer till stånd. Ändringarna bör
vara tämligen lättåtkomliga. För att en forskare skall
finna viss församling är det enligt vår mening nöd-
vändigt med aktuell matrikel. Boken har visat sig
oumbärlig både för myndigheter och forskare.

Det hade varit bra, om även härad och kontrakt
kunde komma med, men det är en stor tilläggsupp-
gift och möjligen bara en önsketanke.

Sotenäs Personhistoriska förening yrkar att stämman
beslutar uppdraga åt styrelsen dels

att förteckning över utarbetade och kända 
register, både på datamedium och manuella, 
utarbetas, och 

att församlingsmatrikeln av år 1989 följs upp 
med ny aktuell upplaga.

Sotenäs Personhistoriska förening, enligt uppdrag:
Nils Marelius,  sekreterare

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen igenkänner båda motionsde-
larna från flera tidigare Riksstämmor och reaktionen
blir tyvärr densamma: Behovet av ett ”register-regis-
ter” och av en uppdaterad församlingsmatrikel är
förvisso stort, men tillfredsställs inte av tryckta
böcker, som redan innan de trycks kommer att vara
inaktuella och förlegade. Förändringarna inom båda
områdena är så många och så täta att det bara är
genom en kontinuerligt uppdaterad databas på In-
ternet de kan hållas rimligt aktuella. Från en sådan
kan givetvis utskrifter göras för den som hellre vill
ha sina listor i pappersform.

Förbundsstyrelsen avser, som tidigare informerats
om, att modernisera och omstrukturera Nättid-
ningen Rötter med underavdelningar. En sådan är
SOCKENSÖK som behöver en ansiktslyftning och som
skulle kunna utvecklas till en resurs nära den som
motionären önskar sig. Man tänker sig en komplett
lista över alla landets socknar/församlingar (finns
redan) där varje namn är klickbart. Efter val av för-
samling framträder så en informationssida över just
den församlingens historik, hämtad från Sveriges för-
samlingar, kompletterad med de förändringar som
skett sedan boken kom ut, församlings- och kon-
traktstillhörighet etc. Därunder följer sedan en inter-

aktiv ruta, jämförbar med den som finns på Porträtt-
fynd, där släkt- och hembygdsforskare såväl som
arkiv och församlingar kan medverka med informa-
tion. Det kan handla om rättelser och komplette-
ringar till historiken, men också om uppgifter om
olika former av register och hjälpmedel till försam-
lingens kyrkböcker, avskrifter, sockenutredningar och
rekonstruktioner etc. Även uppgifter om härads- och
länstillhörighet samt kända gränsjusteringar skulle
kunna beredas plats. På så vis skulle det vara möjligt
att tillsammans bygga upp den städse aktuella kun-
skapsbas om både församlingsindelning och före-
komsten av register och hjälpmedel som så länge
efterlysts.

En förutsättning för en ny interaktiv resurs av detta
slag är givetvis att utvecklings- och skötselkostna-
derna kan finansieras.

Förbundsstyrelsen föreslår:

att motionen i och med det sagda skall anses 
besvarad

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

......................................................................................
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......................................................................................
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Valberedningen har under våren jobbat med att få
fram ett förslag till en ny styrelse. I år har vi lagt extra
tid på att få fram en kandidat till posten som för-
bundsordförande. 

Valberedningens målsättning är att vi skall föreslå en
så kompetent och effektiv styrelse som möjligt med
lagom spridning i landet samt fördelning vad beträf-
far ålder och kön.

Vi förslår därför:

Till förbundsordförande 
Barbro Stålheim, Stigtomta (nyval)

Till styrelseledamöter
Anna-Karin Westerlund, Uppsala (omval)
Björn Jönsson, Hedekas (nyval)

Anna-Lena Andersson, Vargön (omval)
Gunilla Didriksson, Lindesberg (nyval)
Birgitta Larhm, Avesta (nyval)
Ewert Arwidsson, Göteborg (fyllnadsval nyval)

Till revisor Olle Landin, Bromma (nyval)
Till revisorsuppleant Torbjörn Näs (nyval)
Revisor Sture Bjelkåker, Linköping (som samman-
kallande nyval)

De styrelseledamöter som föreslås till omval finns
sedan tidigare presenterade på Förbunds-Nytt på
Rötter. 

För valberedningen
Elisabeth Leek (sammankallande)

Valberedningens förslag

De nominerade
Barbro Stålheim, Stigtomta

❑ Efter att ha funderat några
veckor så har jag tackat ja till
att kandidera till posten som
förbundsordförande, ett
uppdrag som innebär
mycket ansvar för både verk-
samhet och anställda. Jag är
glad och tacksam över de
nomineringar som har läm-
nats till valberedningen, och
ödmjuk inför att valbered-
ningen tror på mig och min
erfarenhet av att leda. Inte minst har jag känt stort
stöd för min kandidatur av mina kollegor i förbunds-
styrelsen. Det stödet är jag särskilt tacksam för.

Jag har haft uppdrag som styrelseledamot, vice ord-
förande och som mångårig redaktör i Nyköping och
Oxelösunds släktforskarförening samt i Släktforskar-
förbundet bl.a. som ledamot i valberedningen och
som 2:e vice ordförande 2002-2004. 

Jag är gift, har tre barn och fyra fantastiska barn-
barn. Jag bor i Stigtomta, ett villasamhälle två mil
väster om Nyköping. Jag arbetar som inköpschef hos
Servera, som är en ledande grossist i mat, drycker, ut-
rustning etc. till restauranger och storkök i Sverige.
Min arbetsplats är i Norrköping, men jag reser också
till vårt lagerhus i Västerås och ganska ofta till Serve-
ras huvudkontor i Stockholm, endast några T-bane-
stationer från Huvudsta (Solna) där förbundskansliet
ligger.

Jag hoppas få stämmans förtroende så att jag till-
sammans med förbundsstyrelsen och alla medlems-
föreningar kan bidra till att släktforskarrörelsen
utvecklas och få möjlighet att vara pådrivande i
släktforskningens framtidsfrågor. 

Tillsammans står vi inför flera utmaningar – här följer
några:

Förbundet brottas med ekonomin och står inför ut-
maningen att både spara och samtidigt fortsätta att
utvecklas. Mycket har gjorts, men det återstår ännu
en del åtgärder för att effektivisera verksamheten
och minska kostnaderna. Samtidigt måste förbunds-
styrelsen vara framsynt och satsa på nya projekt för
att föra släktforskningen framåt.

Min och förbundsstyrelsens fasta övertygelse är att
förbundet och medlemsföreningarna måste närma
sig varandra. Styrelsen har en stor ambition att för-
bättra informationen och samarbetet med förening-
arna, så att vi tillsammans utvecklas och tar ansvar
för framtidsfrågorna. Hur det ska gå till hoppas jag
att vi delvis ska komma fram till under ordförande-
konferensen i Malmö. Jag tror också på det nya ini-
tiativet med regionala träffar, den första träffen i
Växjö var mycket positiv.

Rötter med Anbytarforum, Porträttfynd och allt
annat matnyttigt måste flyttas till en ny miljö för att
säkerställa att Rötter kommer att fungera även i
morgon. Till det behövs både pengar och kompe-
tens. Se också verksamhetsplanen för 2009 på sid 17.
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Björn Jönsson, Hedekas

❑ Det började redan 1961,
vid 16 års ålder, när jag för-
sta gången besökte Landsar-
kivet i Göteborg. Alltsedan
dess har jag mer eller
mindre varit sysselsatt med
släktforskning i alla dess for-
mer. Min nyfikenhet ledde
snart in mig på både ama-
törarkeologi och hembygds-
forskning. En fascinerande
resa genom hembygdens
historia, där jag kunde placera ut mina anfäder i ar-
bete, fest och sorg. Den resan kommer jag aldrig att
avsluta. Mina forskningar pågår för fullt  alltsedan
1961. Under tiden har jag ändå hunnit med att vara
inköpschef på Skanska Väst, IT-servicechef på läkeme-
delsdistributören Tamro och projektledare på IBM.

Genom den moderna datatekniken kan vi idag re-
gistrera, bearbeta, analysera och publicera vår forsk-
ning på ett helt makalöst sätt.

Att släktforskningsintresset ute i landet har explode-
rat är jättekul. Vi, som paraplyorganisation för
denna folkrörelse, måste ständigt och snabbt agera
konstruktivt gentemot myndigheter och andra orga-
nisationer i vår omvärld. Att stödja framtagning av
våra offentliga arkiv i elektronisk form, liksom att
vägleda och informera våra släktforskarföreningar
ute i landet är ett fokusområde.

Sveriges Släktforskningsförbund skall vara en stabil
och framgångsrik riksorganisation, det är mitt bud-
skap.

Nuvarande uppdrag är att jag är styrelsemedlem i
Släktdata och Bohusläns Hembygdsförbund

Gunilla Didriksson, Lindesberg

❑ Är på många sätt en ge-
nuin Bergslagsbo, med näs-
tan alla rötter bland
bergsmännen i västra Väst-
manland eller norra Örebro
län. Har alltid varit intresse-
rad av historia och sociala
frågor samt släktforskat
sedan 1985.

Är sambo och har tre vuxna
barn, sex barnbarn och till-
sammans med min sambos barn och barnbarn är vi
en jättefamilj. Är 62 år, född i Ramsbergs församling,
men numera bosatt i Lindesberg. Har en bakgrund
som försäljare, kommunal tjänsteman och projektle-

dare. Har läst på Örebro Universitet bland annat so-
cialt arbete, arbetsledning och inte minst lokalhisto-
risk forskning.

Har varit en del av Linde Bergslags Släktforskarfö-
rening i tio år, dess ordförande i fyra, och gör tillsam-
mans med en annan kvinna vår tidning Flydda
Dagar. 

Deltar också i Bergslagssamverkans träffar, vilka in-
nefattar nästan alla släktforskarföreningar i Väst-
manland och södra Dalarna.

Är intresserad av 1600-talet, mantalslängder och
kvalitetsfrågor inom släkt- och bygdeforskning.
Tycker dessutom om kartor i alla former och vad man
kan få ut av dem. Har med hjälp av mantalsläng-
derna kartlagt alla byar och människor i Ramsberg,
Lindesbergs och Ljusnarsbergs församlingar under
1600-talet. Tycker det är mycket fascinerande att se
gårdar, byar och samhällen växa fram, dessutom att
få se varifrån och vilka människor som befolkade
dessa platser. Bergslagsområdet hade under denna
tid stor invandring av människor från Öster- och Väs-
tergötland dessutom av finnar, tyskar, fransoser, val-
loner, alla med sina olika yrken och kunnigheter.
Håller idag på med att kartlägga Skinnskattebergs
församling.

Tycker att förbundet skall vara en paraplyorganisa-
tion för alla släktforskarföreningar. Den skall vara
synlig och styrelsemedlemmarna bör ha egna an-
svarsområden, så att de olika föreningarna vet vem
de skall ta kontakt med i vissa specifika frågor. Tycker
man bör närma sig hembygdsrörelsen och kunna
samarbeta i vissa frågor. Naturligtvis är ekonomin
viktig, då den är grunden till ett välmående förbund.

Ewert Arwidsson, Göteborg

❑ Ingenjör och akademiker.
Född 1946 och uppväxt i Gö-
teborg, har bott den mesta
delen av mitt vuxna liv utan-
för staden i kommunerna
Söderhamn och Trollhättan.
Återvände 2007 som änk-
ling till Göteborg. Har arbe-
tat inom fordonsindustrin i
40 år som teknisk försäljare,
de flesta på mellanschefs-
nivå, men är sedan januari i
år pensionär. Fritiden ägnas gärna åt historia samt
släkt-, emigrations- och industrihistorisk forskning. 

Släktforskningen började jag med i 15-årsåldern och
har varit aktiv av och till sedan dess. Sitter på tolfte
året i styrelsen för GöteborgsRegionens Släktfors-
kare, där jag varit kassör sedan 1999. Är också med-
lem i Trollhättebygdens Släktforskare och i DIS-Väst.



Valberedningen föreslår oförändrad ersättning dock
med justering för prisbasbelopp.

Förbundsstämman föreslås besluta

att traktamente normalt utgår vid förrättning åt
Släktforskarförbundet enligt statens reglemente

att ledamot som måste ta tjänstledigt med helt 
löneavdrag eller ta ut semester för att delta i 
sammanträde med förbundsstyrelsen, kan 
erhålla sammanträdesarvode med 2,6 procent 
av ett prisbasbelopp per dag. Detta kan även 

gälla för annat uppdrag åt Släktforskarförbun-
det.

att förbundsordföranden erhåller ett årsarvode 
motsvarande 2,5 prisbasbelopp, förbundskassö-
ren erhåller 75 procent av ordförandens arvode 
och att båda vice ordförandena erhåller 10 pro-
cent av ordförandens arvode. Ett prisbasbelopp 
är f n 41.000 kr.

För valberedningen
Elisabeth Leek, Sunhultsbrunn

Var kassör i arbetsgruppen för Släktforskardagarna
2005 i Göteborg, ett samarrangemang mellan DIS-
Väst, Släktdata och GöteborgsRegionens Släktfors-
kare.

Jag har arbetat heltid nästan ett år med forskning
kring återvändande USA-emigranter i projektet Gö-
teborgs-Emigranten. Den forskningen fortsätter jag
i lugnare takt med som pensionär. I oktober förra
året var jag över några veckor i USA och mötte släk-
tingar och bedrev även en del forskning.

Jag är med i dokumentationsgruppen för Tunge
socken i Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i
Göta älvdalen. Sitter dessutom från och med i år i
styrelsen för Industrihistoria i Väst, som kassör.

Målet med mitt engagemang i Sveriges Släktforskar-
förbund, om jag blir invald i styrelsen, kommer att
vara att skapa en överskådlig, budgetkontrollerad
ekonomisk redovisning samt sätta fokus på de frågor
medlemmarna vill att förbundet skall driva.

Birgitta Larhm, Avesta

❑ Jag är född 1946 i Folkärna, nuvarande Avesta
kommun. Efter avslutad skolgång var det dags att
flytta till Stockholm där det fanns arbete. Efter några
år flyttade jag tillbaka till Avesta och har därefter
varit orten trogen. Har arbetat med papper och eko-
nomi i det närmaste hela mitt yrkesverksamma liv,
förutom de här sista sex åren.

Jag gick en släktforskningskurs i början av 1980 och
sedan var jag fast. Vi var några som träffades lite då
och då i forskarskrubben i bibliotek och ofta pratade

vi om behovet av en för-
ening i Avesta. Det fanns
några äldre släktforskare
med föreningskunskap, som
visste hur vi skulle gå till
väga för att bilda en för-
ening. Och på den vägen är
det. Folkare Släktforskarför-
ening bildades våren 1987.
Efter ett antal år fick jag för-
troendet att bli föreningens
ordförande och vid senaste
årsmötet fick jag förnyat förtroende för ytterligare
två år. 

Gick en kurs på distans i arkiv- och dokumenthante-
ring på Högskolan i Härnösand i början av 1990. Jag
sökte till denna kurs först och främst för att kunna
använda kunskapen i min egen släktforskning. När
jag senare blev arbetslös ledde denna kurs mig till
arbete hos Polisen Dalarna och deras arkiv runt om i
länet. Jag arbetar fortfarande med papper men nu
med det som skall arkivläggas. 

Om jag blir invald i förbundsstyrelsen vill jag bl.a. ar-
beta för ett utökat samarbete med hembygdsrörel-
sen. 

32     ANGELÄGET 1 ● 2008

Valberedningens förslag 
till ersättningar
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Reseersättningen 
till Riksstämman
■ Sedan många år har reseersättning utgått till om-
buden vid den årliga Riksstämman. Alla som har
haft resekostnader överstigande 300 kronor har
haft möjlighet att skicka in reseräkning till förbun-
det - en hantering som dels har varit mycket kost-
sam, över 200.000 kronor per år, dels medfört en
oehört tidskrävande handläggning. Tanken bakom
detta system har givetvis varit att sänka tröskeln
för deltagande vid Riksstämman och att göra vårt
avlånga land lite rundare. Förbundets ekonomiska
situation är emellertid  nu sådan att denna utgift
inte längre kan försvaras. Genom att Riksstämman
och Släktforskardagarana är mobila evenemang
och rör sig över hela Sveriges yta, kan den efter-
strävade utjämningen i stället komma att uppnås
över tid. Ett år ligger Riksstämman på nära håll, ett
annat lite längre bort. En återgång till det tidigare
systemet med en Stämmoavgift, ur vilken utjäm-
nande reseersättningar utbetalas, är inte heller
någon önskvärd lösning eftersom administrationen
av Stämmoavgiften raskt äter upp kapitalet. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför:

att ingen resersättning utgår till ombuden vid
Riksstämman 2009.

att ingen Stämmoavgift skall tas ut vid Riksstäm-
man 2009.

Förslag 
till stadgeändring
§ 3 i Sveriges Släktforskarförbunds stadgar lyder:

§ 3 Medlemskap

Riksförbundet har två typer av medlemmar:

Medlemsförening och sammanslutning av med-
lemsföreningar, nedan kallad sammanslutning.

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

Medlemsförening och sammanslutning är själv-
ständig inom ramen för riksförbundets stadgar.

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

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

Medlemskap som medlemsförening eller samman-
slutning beviljas av förbundsstyrelsen och anmäls
på ordinarie riksstämma.

Till denna text vill förbundsstyrelsen föreslå
följande tillägg:

För att en sammanslutning skall kunna
vara medlem i Sveriges Släktforskarför-
bund krävs att samtliga i sammanslut-
ningen ingående medlemsföreningar
också är medlemmar i Sveriges Släktfor-
skarförbund

Detta tillägg har visat sig vara nödvändigt för att
klargöra att en förening inte kan välja att gå ur
Sveriges Släktforskarförbund men ändå kvarstå
som medlem av en sammanslutning, som är med-
lem i förbundet. 

Ordförandekonferensen
■ Ordförandekonferensensen genomförs fredagen
den 29 augusti kl 10-17. 

Pris: Kostnaden för hela dagen, inklusive lokal-
kostnader, föreläsare, för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt frukt/dryck m.m. är 200 kronor.

Anmälan sker via Släktforskardagarnas hemsida
www.Malmo2008.se - klicka "konferenser"

Några programpunkter som kommer att ingå är, för-
bundsinformation, redovisning av enkäten och
workshops om aktuella frågor. Arbetet med resten
av programmet pågår. 

Ansvariga för ordförandekonferensen är Barbro Stål-
heim och Ingrid Månsson-Lagergren.
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Cirkelledarkonferensen 2008

Tid: 29/8 kl. 10.00 – 17.00
Plats: Malmö stadsarkiv, Malmö

Pris: Kostnaden för hela dagen, inklusive lokal-
kostnader, föreläsare, för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt frukt/dryck m.m. är 200 kronor.

Anmälan sker via Släktforskardagarnas hemsida
www.Malmo2008.se - klicka "konferenser"  

Konferensvärdar:
Anna-Lena Hultman och Kent Andersson

Ur programmet:

● Släktforskningskurs i tiden

Hur undervisar man på ett modernt sätt, med da-
torer och Internetuppkoppling? Ewa Johansson,
erfaren kursledare, presenterar en metodik för da-
torbaserade kurser, och informerar om de olika ak-
törernas utbud och specialarrangemang visavi
släktforskarkurser.  

● Udda källor

Släktforskarlivet är inte bara kyrkböcker och
bouppteckningar, Välkände Kent Andersson be-
rättar om och visar prov på en rad okända källor,
som man kan ha en oerhörd nytta av, t.ex. innelig-
gande handlingar, skogskommissionens arkiv och
folklivsarkivet.

● Emigranter

Anna-Lena Hultman delar med sig av sina kunska-
per och erfarenheter kring emigrantforskning –
inte minst den man numera kan bedriva via nätet.
www.ancestry.se och Släktforskarförbundet har
numera ett avtal, som kanske också kan vara an-
vändbart i kurssammanhang.

● Grupparbete

Möjlighet att i mindre grupper diskutera olika
aspekter på att led kurser och cirklar.

● Rundvandring

Stadsarkivet visar upp sina skatter och presenterar
både välkända och okända källserier. 

Fler programpunkter kan tillkomma.

Redaktörskonferensen 2008
Tid: 29/8 kl. 10.00 – 17.00
Plats: Europaporten, Malmö

Pris: Kostnaden för hela dagen, inklusive lokal-
kostnader, föreläsare, för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt frukt/dryck m.m. är 200 kronor.

Anmälan sker via Släktforskardagarnas hemsida
www.Malmo2008.se - klicka "konferenser"

Konferensvärd: 
Ted Rosvall

Ur programmet:

● Kamera.com

Hur använder du digitalkameran på bästa sätt för
porträtt, byggnader, landskap och dokument? 
Jan Nilsson demonstrerar och ger goda råd.

● Indesign.com

Ted Rosvall presenterar ett modernt program,
Pagemakers efterföljare, som klarar det mesta och
som trivs lika bra i din dator som på tryckeriet.
Photoshop kommer också med på ett hörn.

● News.com

Roland Classon, känd Helsingborgsjournalist,
berättar om hur han får fram nyheter och intres-
santa uppslag till sin artikelserie om släktforskning
och om hur dessa nyheter sedan omvandlas till in-
tressanta och läsvärda artiklar.

● Spraket.com

Nja, ”språket” skall det naturligtvis vara. Vi disku-
terar språkvård, modeord, anglicismer och förkort-
ningar, citat, meningsbyggnad, kommatering,
avstavning och syftningsfel...

Fler programpunkter kan tillkomma.



■ Han behöver knappast någon presentation - Olof
Cronberg - årets Örnbergpristagare. (Bilden)

Olof var verksam inom släkt- forskarrörelsen redan
som mycket ung och var med om att bilda Sveriges
Släktforskarförbund. 

För närvarande är han ordförande i DIS. Olof Cron-
berg är läkare i Växjö. Han har släktforskat i omkring
30 år och tagit fram en rad nyttiga personregister,
varit medförfattare i flera böcker, författat otaliga
tidskriftsartiklar samt aktivt bidragit till en "moder-
nisering" av släkt- forskningen genom skapandet av
bl.a. DISBYT och DISPOS.

... och två blekingar 
får hedersdiplom

■ Förbundsstyrelsen har utsett två Blekingebor till
mottagare av årets Hedersdiplom för förtjänstfull
gärning inom sin förening. 

Det är Rune Kronkvist, i många år var Blekingeför-
eningens ordförande och som på ett förtjänstfullt
sätt organiserade släktforskardagarna i Ronneby
2003, samt Björn-Åke Petersson, välkänd släkt- och
emigrantforskarprofil från Kallinge.
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Årets Örnbergpristagare

Du är väl 
prenumerant på
Släkthistoriskt

Forum?

Om inte ring 
08-440 75 50 

Fem nummer kostar
bara 210 kr

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

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

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

Olof Cronberg
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Välkommen till Falköping den 21-23 augusti 2009
för årets Riksstämma och Släktforskardagar

Från Megalit till Megabit
Släktforskning i forntid, nutid och framtid

Släktforskardagar 
i Falköping 2009

Läs mer på http://fsffalbygden.se

FALKÖPING


