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Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                               Maj 2011

Kallelse till riksstämma 2011
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2011.

Dag Lördag den 27 augusti 2011
Tid Kl 13.30 – 16.30
Plats De Geerhallen, Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping

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 med Verksamhetsberättelse och Förvaltningsbe-

rättelse samt revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår samt fråga om beviljande av 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

8. Förbundsstyrelsens förslag om stadgeändringar
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 ledamöter i förbundsstyrelsen.
13. Val av två revisorer och två ersättare, på sådant sätt att hälften av platserna står till förfogande 

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

riksstämma avslutats.
15. Övriga ärenden. 

Sekretariatet är öppet kl 10 – 12 

Alla ombud ska anmäla sig i sekretariatet för registrering och för att hämta ut stämmohandlingarna
senast kl 12. Sekretariatet kommer att finnas utanför ingång A till de Geerhallen.
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Välkommen till Norrköping
■ Årets riksstämma hålls i Louis de Geer konsert &
kongress, Norrköping, som också är skådeplats för
årets Släktforskardagar.

Ombud vid stämman

Enskilda föreningar har rätt till följande antal
ombud: 

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

För sammanslutning gäller:

Upp till 9 medlemsföreningar Ett ombud
10 eller fler medlemsföreningar Två ombud

Ett ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud

Medlemsorganisationer, som önskar sända ombud
till riksstämman, skall senast den 5 augusti 2011 an-
mäla dessa med e-post till ombud@genealogi.se

Om särskilda skäl föreligger får ombud anmälas till
sekretariatet senast 2 timmar före riksstämman.

Debattregler

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

Stämmoavgift och resebidrag

Medlemsorganisationerna erlägger inte någon stäm-
moavgift. Det är däremot mycket viktigt att anmä-
lan sker i tid! 

Resekostnader överstigande 500 kr per närvarande
ombud ersätts. Samma förmån gäller även ordfö-
rande i förening med mindre än 300 medlemmar, om
denne deltar i ordförandekonferensen och inte är
samma person som föreningens ombud.

Ansökan om resebidrag skickas efter stämman, inom
en månad, av medlemsorganisationen till förbun-
dets kansli i Stockholm på en särskild blankett som
kommer att finnas i det kuvert med stämmohand-
lingar, som ombuden erhåller när dessa hämtar ut
handlingarna på plats i Norrköping. 

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

Annan närvaro

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

Stämmohandlingar

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

DeGeer-hallen
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Ordföranden har ordet
■ Snart har det gått ett år sedan vi sågs i Örebro och
de mycket lyckade Släktforskardagarna där. Nu bär
det av till Norrköping i augusti med temat ”Staden
vid strömmen” och textilindustrins vagga. Vi kommer
att hålla till mitt i Industrilandskapet med Arbetets
museum ett stenkast bort i det välkända Strykjärnet.
Allt mycket centralt beläget i Norrköping.

För mig är Norrköping hemmaplan. Jag arbetar till
vardags sedan 12 år på en av Norrköpings större ar-
betsplatser. Det är därför extra roligt att hälsa alla
släktforskare varmt välkomna till min egen plan-
halva, som man gärna säger i det fotbollstokiga
Norrköping.

I Norrköping ska vi fira förbundets 25-års jubileum
med en extra festlig jubileumsmiddag dit alla för-
bundets 167 ordföranden har fått en personlig in-
bjudan tillsänd till sig. Vi hoppas att få se så många
som möjligt av er där. Varmt välkomna! Vid midda-
gen kommer pristagare att firas, men även andra
överraskningar. Sista absoluta anmälningsdag är den
31 juli, se inbjudan!

Till jubileumsmiddagen har vi också bjudit in för-
bundets tidigare ordföranden. 

Arbetsgruppen i Norrköping har hela tiden legat väl
framme i sin planering och har verkligen vad man
kan kalla ”koll på läget”. Alla utställarplatser är
sålda, det är t.o.m. så att man har en liten kö. 

Om program, föreläsare m.m. kan man på läsa på
www.sfd2011.se Där kan man även anmäla sig till
ett nyhetsbrev. Programmet är mycket ambitiöst.
Extra glädjande är det för oss alla att kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth kommer till Släktforskarda-
garna!

På fredagen är det som vanligt ordförande-, redak-
törs- och studieledarkonferens.  I år har vi gjort det
lite annorlunda, först ett par timmar i respektive
grupp, sedan valfria seminarier för att sedan avsluta
dagen med ett gemensamt tema om DNA och vad
det innebär för framtiden. 

Vi har lyckats få en föreläsare som arbetade med gra-
vöppningen av Birger Jarl för några år sedan och nu
är med i analyserna av Magnus Ladulås nyligen öpp-
nade grav i Riddarholmskyrkan. Är Magnus son till
Birger? Ja, det får vi nog inte veta i Norrköping, men
Eva Daskalaki har så mycket annat intressant att be-
rätta för oss.

I Norrköping lanserar förbundet två nya handböcker,
en i källhänvisningar skriven av Michael Lundholm.
Den bör inte missas av någon studieledare i
släktforskning! 

Den andra handboken har kartan som tema – hur
man släktforskar med kartans hjälp.  Som bilaga till

den handboken kommer det att finnas en CD. Den
boken har tagits fram av Karl-Ingvar Ångström och
Björn Johansson. 

Båda dessa handböcker och även handboken Fader
okänd av Elisabeth Reuterswärd presenteras i Norr-
köping i egna föreläsningar, se föreläsarprogram-
met. 

I september går vår Jubileumsresa till Baltikum i Karl
XII:s soldaters fotspår. Det här blir en resa utöver det
vanliga, du har väl inte missat att läsa om den? Vi be-
söker historiska platser, en svenskby med rötter ned
till 1700-talet m.m. Kunniga ciceroner och allt utom
egen dryck till middagarna ingår i priset, men ändå
är resans pris mycket attraktivt. Läs mera om resan
på www.genealogi.se - klicka på bannern till höger
på sidan.

Förbundsstyrelsen kommer fr.o.m. i höst att ha färre
ledamöter. Det kommer att ställa krav på nytt ”tänk”
och nya arbetsrutiner. Det blir den nya styrelsens ut-
maning i höst.

På kansliet har vi i dagsläget tre fasta tjänster, Nina
vår webbutvecklare som bara arbetar med IT-ut-
veckling, Therese som IT-stöd till Nina med ansvar för
allt det löpande IT-arbetet, t ex uppdateringar på
Rötter. Therese har den senaste månaden arbetet
med det nya Swedish Roots som kommer att presen-
teras snart, ett material som Helene Jorsell arbetat
fram. Vi har en tjänst vakant, en deltidstjänst som ska
ansvara för bokhandeln. 

Vi har förstärkt kansliet med en ekonomichef, som
samtidigt är verksamhetsledare för vårt kansli. Det
är Mauritz Jäderström, som nu tar ett helhetsgrepp
om verksamheten då förbundskassör Lars Sundell
avgår i samband med stämman. Mauritz är en mång-
sidig ekonom och administratör med lång erfaren-
het. Han har sina rötter i Värmland. Vi ser fram emot
att få samarbeta med Mauritz.

En skön sommar tillönskas alla släktforskare. Vi ses i
Norrköping!

Barbro Stålheim
Förbundsordförande
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Medlemsföreningarna

162 medlemsorganisationer var anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund vid årsskiftet 2009/2010. 

Fyra nya föreningar hälsades välkomna till förbun-
det under 2010, FMV Släktforskarförening, Lapp-
markens Släkt- och bygdeforskare (återinträde),
Memingsforskarna – Föreningen för Släkt- och lokal-
historisk forskning i Memmingsbygden och Älvsbyns
Forskarförening. Förbundet hade vid årsskiftet
2010/2011 166 medlemmar.

74.909 rapporterade föreningsmedlemmar 31 de-
cember 2010 mot 73.011 (2009), en ökning med 1898
medlemmar eller 2,6 %. 

64 % eller 106 av de anslutna föreningarna ökar sitt
medlemsantal, medan 36 % eller 60 föreningar har
tappat medlemmar mer eller mindre. Medlemsut-
vecklingen per region är allra störst i stockholmsom-
rådet där samtliga verksamma föreningar har ökat.                         

Händelser som har påverkat ekonomin

Förbundets ekonomiska resultat förbättrades kraf-
tigt till + 3 679 (+1 514) tkr.

Förbundets ekonomiska ställning har förbättrats tack
vare ökade intäkter inom flera av Förbundets in-
täktskällor.

Sveriges Dödbok 1901 – 2009, version 5, introduce-
rades i samband med Släktforskardagarna i Örebro.
Försäljningen blev en stor succé med närmare 8.900
sålda skivor jämfört med budget 5 000 exemplar.  

I slutet av året kom även SVAR ut med nya produk-
ter - befolkningsskivorna 1880 och 1990. Bokhandeln
har blivit väl etablerad som en välsorterad nätbok-
handel för släktforskare, försäljningen av hela sorti-
mentet är mycket god. Under året har ca 15.000
försändelser lämnat förbundet med över 20.000
olika produkter.

Kommissionsförsäljningen till föreningarna fortsät-
ter öka, allt flera föreningar ser möjligheten att sam-
tidigt som man får inkomster erbjuda sina
medlemmar fraktfria inköp. 

Tryckerikostnader har genom anbudsförfarande
sänkts.

För ytterligare upplysningar, se förvaltningsberättel-
sen.

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 för
förbundet. Med två års mellanrum utser den även
ordförande för förbundet, samt revisorer och revi-
sorsuppleanter. 

Andra frågor som förekommer är beslut om inkomna
motioner. Stämman 2010 i Örebro besöktes av 155
(145) ombud representerande 99 (90) 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
av fem personer.

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

Styrelsen har under året haft fem styrelsemöten samt
ett telefonmöte.

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

Efter mötena informerar styrelsen medlemsför-
eningarna om beslut via det elektroniska informa-
tionsbrevet Angeläget. 

Styrelsen sammanträffar minst en gång per år med
förbundets revisorer.  

Under och inom styrelsen har under 2010 arbetat:

● Anbytarvärden har tillsammans med ett antal mo-
deratorer ansvarat för Anbytarforum. Styrelsen vill
fortsatt framföra ett stort tack till alla moderato-
rer för nedlagt arbete och engagemang.

● Forumvärden Anna-Lena Andersson har varit mo-
derator för Förbundsforum.

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. 

Verksamhetsberättelse 2010
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Det ska dock framföras att förbundsstyrelsen är en
arbetande styrelse där alla ledamöter har ett eller
flera ansvarsområden och bidrar genom detta till ut-
veckling av förbundets verksamhet. Vissa av dessa
områden tar många timmar i anspråk. 

Under 2010 har en informationspolicy framtagits.

Ersättningar
Ersättningar och arvoden till styrelsen uppgick under
verksamhetsåret till 231.288 (231.729) tkr. Förbundet
har inga utfästelser om pension, tantiem eller av-
gångsvederlag.  

Beslutsprocess gällande ersättningar
Styrelsens arvode och ersättningar beslutas varje år
på riksstämman. Förslag till styrelsens arvode och er-
sättningar utarbetas av valberedningen.  

Styrelsen 

Under verksamhetsåret från 1 januari 2010 fram till
riksstämman 28 augusti 2010 har styrelsen bestått av:

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta nyval 2008 2010

Övriga ledamöter
Anna-Lena Andersson, Vargön omval 2008 2010
Björn Jönsson, Hedekas nyval  2008 2010
Gunilla Didriksson, Lindesberg nyval  2008 2010
Birgitta Larhm, Avesta nyval  2008 2010
Anna-Karin Westerlund, 
Uppsala omval 2008 2010
Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand omval 2009 2011
Lars Sundell, Stockholm omval 2009 2011
Birger Bergenholtz, 
Kristianstad nyval  2009 2011
Sonja Sahlén, Örnsköldsvik nyval  2009 2011
Anna Lövgren, Jokkmokk nyval  2009 2011 

Från och riksstämman 28 augusti 2010 till 31 decem-
ber 2010 har styrelsen bestått av:  

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta omval 2010 2012 

Övriga ledamöter
Anna-Lena Andersson, Vargön omval 2010 2012
Björn Jönsson, Hedekas omval 2010 2012
Gunilla Didriksson, Lindesberg omval 2010 2012
Viktoria Jonasson , Brämhult nyval  2010 2012
Johan Alex Lindman, Björklinge nyval  2010 2012
Karl-Ingvar Ångström, 
Härnösand omval 2009 2011
Lars Sundell, Stockholm omval 2009 2011
Birger Bergenholtz, 
Kristianstad nyval  2009 2011
Sonja Sahlén, Örnsköldsvik nyval  2009 2011
Anna Lövgren, Jokkmokk nyval  2009 2011

Under verksamhetsåret har Karl-Ingvar Ångström

varit vice ordförande samt representerat förbundet i
Samarbetsrådet och i andra sammanhang där an-
tingen folkbokföringen och/eller arkivfrågor be-
handlats. Lars Sundell har varit förbundskassör under
hela verksamhetsåret. Anna Lövgren har varit sekre-
terare i styrelsen.

Revisorer

Fram till stämman i Örebro: Sture Bjelkåker, Linkö-
ping, sammankallande, Olle Landin, Bromma samt
revisorsuppleanterna Björn Carlsson, Stockholm och
Torbjörn Näs, Mora.

Från stämman i Örebro: Sture Bjelkåker, Linköping,
sammankallande, Olle Landin, Bromma samt revi-
sorsuppleanterna Björn Carlsson, Stockholm och Tho-
mas Risbecker, Stockholm.

Valberedning 

Fram till Riksstämman 2010 har följande fem perso-
ner ingått i valberedningen:

● Michael Lundholm, ordförande och 
sammankallande

● Jan Nilsson, Staffanstorp
● Urban Lejon, Tandsbyn
● Ulf Berggren, Stockholm
● Kent Lundvall, Uddevalla

Från Riksstämman 2010 har följande sex personer in-
gått i valberedningen:

● Michael Lundholm, ordförande och 
sammankallande

● Jan Nilsson, Staffanstorp
● Urban Lejon, Tandsbyn
● Ulf Berggren, Stockholm
● Kent Lundvall, Uddevalla
● Anna-Karin Westerlund, Uppsala

Personal

Förbundet har under 2010 haft följande anställda: 

● Inger Canberger – kanslist, deltid, t.o.m. maj 
samt extra från oktober 

● Sara Sundin – kanslist, deltid, till oktober
● Ove Blomqvist, ekonomiansvarig, deltid
● Peter Pettersson, redaktör, deltid
● Anna-Lena Hultman – projektledare,  deltid
● Nina Wikström, webbmaster, heltid, från januari
● Helene Jorsell, kanslist, heltid, från april
● Peter Unger, kanslist, heltid, från augusti
● Carl Szabad, projektanställd för NÅDD, 

heltid, feb-juni

Utöver av förbundet avlönade medarbetare har för-
bundet under året haft möjlighet att via olika ar-
betsmarknadsprojekt sysselsätta flera personer runt
om i Sverige. Vi har fått hjälp med att registrera död-
notiser åt projektet Namn åt de döda samt registrera
personnotiser i konsulatsarkiven. Vi har också haft
turen att få hjälp av goda släktforskare.          
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Förbundets utbud

Wiki-Rötter – släktforskarnas encyklopedi - är nät-
tidningen Rötters och Sveriges Släktforskarförbunds
egen wiki för släktforskare. 

Wiki-Rötter har mottagits över förväntan! Var med
och utveckla Wiki-Rötter till en outsinlig källa för
släktforskare att ösa ur! Dela med er av ert vetande
i smått och stort och samverka till att göra Wiki-Röt-
ter till det viktigaste uppslagsverket både för nybör-
jare och för veteraner. 

Nättidningen Rötter är den mest besökta webbplat-
sen för släktforskning i Sverige. Hemsidan har haft
1.441.896 besök av 232.181 unika besökare under
2010, i medeltal ca 4.000 besök per dag.

Rötters vänner - Förbundet har gjort en hel del sats-
ningar på Rötters vänner under 2010. Mats Ahlgren,
Stockholm, har varit förbundet behjälplig med mark-
nadsföringen. Mats har varit initiativrik och motor i
den utveckling som Rötters vänner har haft, under
Släktforskardagarna i Örebro och på Facebook. Han
har också deltagit i arbetet med att utse Månadens
Röttervän. Vi vill framföra ett tack till Mats för stort
engagemang.

Släkthistoriskt Forum har under 2010 kommit ut med
fem nummer. Peter Pettersson har varit redaktör. Tid-
ningen har under året i medeltal haft 7.200 prenu-
meranter.  

Släktforskarnas årsbok 2010, Förbundets tjugoförsta
årsbok utkom under sommaren, 3.116 (3.275) exem-
plar var förhandsbeställda. Redaktör var Håkan
Skogsjö.

Handbok nr 1 – Emigrantforskning, utkom redan
2009, men har fortsatt att sälja bra under 2010. Pla-
neringen för flera handböcker har skett under året,
flera utgivningar planeras 2011.

Porträttfynd har varit den mest besökta databasen
även 2010. Vid årsskiftet omfattade databasen ca
106.000 (97.000) bilder. 

Anbytarforum hade vid senaste årsskiftet drygt
14.000 registrerade konton. Det tillkom under året
4.500 nya konton. 3.788 (3.093) konton fanns vid
samma tid i Förbundsforum. 

Facebook – Sveriges Släktforskarförbund och Rötters
vänner finns sedan 2010 på Facebook.

Projektverksamheten

Gravstensinventeringen
Under 2010 har inlämnat material inte varit stort,
men vi vill poängtera att projektet fortlever. På kans-
liet har vi med hjälp av arbetsmarknadspengar under
2010 påbörjat digitaliseringen av alla underlag i
gravstensinventeringen som förbundet under ca 30
år har arkiverat i kartonger. Det arbetet fortsätter in-
tensivt under 2011.

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Näst sista etappen av ”Namn åt de döda” avslutades
en bit in på 2010. Koordinator för projektet har lik-
som för tidigare projekt varit Anna-Lena Hultman.
Carl Szabad var projektanställd under våren 2010 för
att tillsammans med Anna-Lena ta fram Sveriges
Dödbok 1901-2009, ver. 5. 

Konsulatsarkiven
I Örebro presenterades, en då inte riktigt färdig da-
tabas, som heter Medborgarskapshandlingar. Data-
basen blev inte klar 2010, den har lanserats först
2011. Men för att alla skulle få en inblick i hur data-
basen skulle komma att se ut visades den. 

Arbetet med att registrera alla medborgarskaps-
handlingar har fortsatt under 2010 under Anna-Lena
Hultmans ledning. Anna-Lena har också hand om Na-
tionalitetsmatriklarna – en andra databas som kom-

Fyra utbildningar för studieledare har genomförts under 2010. Som denna i Alvesta 30-31 oktober.



mer att lanseras senare. Läs mera om dessa konsulat
på annan plats här i Angeläget.

Släktforskning för invandrare
Under 2010 fick förbundet möjlighet att via ett ar-
betsmarknadsprojekt starta upp ett nytt projekt –
Släktforskning för invandrare – en framtidsfråga för
släktforskarrörelsen. 

Jojje Lintrup, själv med invandrarbakgrund från Syd-
amerika kom till oss, och Jojje har med stort enga-
gemang tagit sig an projektet. Det har bl.a.
presenterats i Släkthistoriskt Forum under 2010. 

Mycket av det arbete som Jojje har gjort finns nu att
läsa i Wiki-Rötter. Läs mera om detta projekt på
annan plats här i Angeläget.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag 2010 hade som tema ”Vet du
vem du är”. Material som affisch och broschyr fanns
att ladda ned på Rötter. Det finns ett stort engage-
mang bland föreningarna att lyfta fram släktforsk-
ningen på en alldeles egen dag. Rapporter kommer
om öppna hus, på bibliotek, arkiv och i köpcentra.

Utbildningsverksamheten

Utbildning för studieledare
Förbundet har genomfört fyra utbildningar för bli-
vande eller redan verksamma studieledare i släkt-
forskning. Sammanlagt har drygt 90 studieledare
utbildats, vilket vi tycker är ett fantastiskt antal. Upp-
skattade ledare har varit Gunilla Didriksson och
Anna-Lena Hultman. Utbildningarna har hållits i:

Ulricehamn/Hössna den 30-31 januari
Lindesberg 13-14 mars
Flen 29-30 maj
Alvesta 30-31 oktober

Styrelseutbildning
I oktober genomfördes en endagskurs för förtroen-
devalda i föreningen i samarbete med Vuxenskolan.
Kursen hölls i Vuxenskolans lokaler i Stockholm och
samlade 15 deltagare från flera orter runt om i Sve-
rige. Det här är en nyttig utbildning, den vänder sig
inte bara till nya styrelseledamöter, utbildningen ger
många infallsvinklar även för den som varit förtro-
endevald i många år. 

Representation

Digitaliseringskonferens
Kulturdepartementet bjöd i mitten av december
2009 in till en informationsdag om digitalisering,
elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Förbun-
det deltog i konferensen och har i april 2010 skriftigt
framfört förslag och synpunkter på vad som är vik-
tigt att digitalisera för släktforskarrörelsen. 

Seminarium ”Digital agenda för kulturarvet” i no-
vember 2010. Karl-Ingvar Ångström representerade
förbundet. 

Samarbetsrådet
Samarbetsrådet är ett forum för samarbetet mellan
arkiv och användarna av dessas tjänster. Förbundets
representant har varit Karl-Ingvar Ångström.

NordGen
NordGen – det nordiska samarbetet – har haft ett
möte i Oslo under 2010. Tyvärr hade inte förbundet
möjlighet att delta i det mötet. Förbundsordföran-
den mötte istället NordGens ordförande i samband
med Släktforskardagarna i Örebro och diskuterade
då samarbetsfrågor.

Framtidsgrupp
En mindre framtidsgrupp bildades senvåren 2010 och
hade ett möte i juni. Intentionerna var goda, men av
olika skäl, bl.a. tidsbrist, har tyvärr inte arbetet i
gruppen fortsatt under hösten. Intentionen är dock
att hålla igång arbetet då det finns många väsent-
liga frågor att diskutera.

Konferenser inom förbundet 

Ordförandekonferens 
Under släktforskardagarna i Örebro genomfördes
fredagen den 21 augusti en ordförandekonferens.
Ca 80 ordföranden/v ordföranden från 74 föreningar
fanns representerade. 

Bland de ämnen som behandlades kan nämnas: Hur
mår förbundet? Ordförande Barbro Stålheim, För-
bundskassör Lars Sundell och IT-ansvarig Björn Jöns-
son gav en lägesrapport.

Under eftermiddagen föreläste nye riksarkivarien
Björn Jordell, Hembygdsförbundets generalsekrete-
rare Jan Nordwall berättade om hembygdsrörelsen,
Ancestry/Genline berättade hur deras gemensamma
framtid ska se ut, DIS ordförande Daniel Berglund
siade om släktforskningens framtid, m.m.

Redaktörs- och studieledarkonferenser genomfördes
samma dag som ordförandekonferensen, och sam-
lade sammanlagt drygt 90 deltagare. Ledare för stu-
dieledarkonferensen var Gunilla Didriksson och
Anna-Karin Westerlund och för redaktörskonferen-
sen Anna Lövgren och Anna-Lena Andersson.

Kontakt- och informationsverksamhet

Barbro Stålheim
Skånes Genealogiska förbunds Ordförandekonfe-
rens i Ängelholm
Östgöta Genealogiska förenings 60-års jubileum
Rotaryföredrag, Nyköping
Pro Memoria
Släktforskarna i Norrköping
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening, bl.a.
årsmöte
Tranås-Ydre Släktforskarförening
Svensk-Amerikanska Rådet, Karlstad
Botvidsbygdens Släktforskarförening

Karl-Ingvar Ångström
Midälva Genealogiska Förening

ANGELÄGET 1 ● 2011 9
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Föreningen DIS 30-års jubileum
Medelpads Hembygdsförbund
JLS - Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare
Härnösands Släktforskares jubileum
Härnösand - Norrlandsträff
SVAR i Ramsele

Anna-Lena Andersson
DIS Norges Släktforskardag i Oslo

Gunilla Didriksson
Linde Bergslags Släktforskarförening
Bergslagssamverkan
Sällskapet Släktforskarne i Fagersta
Ulricehamnsbygdens Släktforskare
Örebro Släktforskare

Anna-Karin Westerlund
Västra Mälardalens Släktforskare
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
Föredrag Linné Rotaryklubb, Uppsala
DIS-Öst
Nordupplands Släktforskare

Björn Jönsson
Sveriges Hembygdsförbunds stämma i Skara
Kville härads Personhistoriska förening

Birger Bergenholtz
Sveriges Hembygdsförbunds stämma i Skara
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare för-
enings 25-års jubileum

Johan Alex Lindman
Sveriges Hembygdsförbund

Viktoria Jonasson
Har vikarierat som anbytarvärd för Anna-Lena 
Hultman.

Anna Lövgren
Föreningen DIS 30 års-jubileum
Kulturarvsportal Norrbotten 
SeniorNet

Förbundet har under året haft en eller flera kontak-
ter med följande myndigheter, institutioner, evene-
mang och företag: 

Riksarkivets och Landsarkivens Samarbetsråd
Lantmäteriet, Kartdagarna
Sveriges Hembygdsförbund
SVAR, MKC
Svensk Amerikanska rådet
Pro Memoria
Genline, Ancestry, Bygdeband, Arkiv Digital m.fl.

Slutord

Jag vill framföra ett stort och varmt tack till för-
bundsstyrelsen och revisorer för ett mycket gott sam-
arbete under verksamhetsåret. 

Förbundsstyrelsen vill särskilt tacka förbundets med-
arbetare som mycket starkt bidragit till försäljnings-
utvecklingen i Rötter-Bokhandeln. Med stora arbets-
insatser och med gott humör har ni tagit emot alla
beställningar, expedierat, och besvarat alla mail och
telefonsamtal. 

Tack också för goda insatser i förlagsverksamheten
och i våra olika projekt, allt från databaser till pro-
jektet Namn åt de döda.

Förbundsstyrelsen vill också tacka för alla goda kon-
takter med förbundets medlemsföreningar. Det är
ett nöje att samarbeta med Er och tillsammans kan vi
alla bidra till att lyfta fram släktforskningen i vår väx-
ande folkrörelse.

Barbro Stålheim, Förbundsordförande

Vår egen tidning 
- Släkthistoriskt Forum
Villkoren för dig som släktforskar har förändrats radikalt
de senaste åren. Allt fler arkiv öppnas, allt mer material 
digitaliseras och blir tillgängligt via Internet. Nya datorpro-
gram underlättar. Men, det är bara nya möjligheter som
gör arbetet enklare. I grunden är kraven på metoder och
källor desamma. 

Följ med utvecklingen, läs hur andra har gjort, ta del av
släktforskningsresultat och håll dig uppdaterad med hjälp
av Släkthistoriskt Forum som fortfarande bara kostar 210
kr per år! Släkthistoriskt Forum kommer med 52 fullma-
tade sidor fem gånger per år.

Enklast är att prenumerera direkt i Rötterbokhandeln. 
Du kan förstås också ringa kansliet 08-440 75 50
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Förvaltningsberättelse
Intäkter

Förbundets ekonomiska ställning har förbättrats tack
vare ökade intäkter inom flera av Förbundets in-
täktskällor.

Bidragen till Rötters Vänner ökade tack vare kam-
panjer under året medan prenumerationsintäkterna
från Släkthistoriskt Forum och årsboken sammanlagt
minskade något. Trots pågående värvningskampan-
jer är det svårt att öka upplagorna.

Årets  överraskning var den stora försäljningsök-
ningen i Rötter-bokhandeln, främst beroende på in-
troduktionen av Sveriges Dödbok version 5, 1901 -
2009.  Försäljningen blev en stor succé med närmare
8.900 sålda skivor jämfört med budget 5.000 exem-
plar.  

I slutet av året kom även SVAR ut med nya produk-
ter - befolkningsskivornna 1880 och 1990. 

Bokhandeln har blivit väl etablerad som en välsorte-
rad nätbokhandel för släktforskare.

Organisationsavgiften, 12 kr per föreningsmedlem,
ökade i takt med medlemsföreningarnas medlems-
utveckling. Vid årets slut var antalet föreningsmed-
lemmar 74.909.

Intäkter fördelat per intäktsslag återfinns i not 1,
sidan 15 Av intäkterna svarar bokhandeln för 62 %
(föregående år 50 %). Organisationsavgiften svarar
för 7 % (10 %).

Kostnader

Kostnaden för tidningen minskade tack vare lägre
tryckkostnader. Kostnaderna i bokhandeln ökade i
takt med försäljningsutvecklingen. Utvecklingskost-
naderna för Rötter har bokförts med 298 tkr.

Personalkostnaderna ökade under året på grund av
nyanställningar samt extra personal för framtagning
och försäljning av Sveriges Dödbok.

Budgetjämförelser, tkr

Bokslut     Budget    Avvikelse

Omsättning 12 276 8 336 3 940
Handelsvaror och 
andra direkta 
kostnader -3 226 -2 870 -356
Övriga externa 
kostnader -2 385 -2 243 -142
Personalkostnader -2 943 -2 336 -607
Avskrivningar -34 -40 6
Finansnetto -9 20 -29
Rörelseresultat 3 679 867 2 812

Personal

Antalet anställda i medeltal har varit 5,3 (föregående
år 4,3). Antalet anställda per 31 december 2010 var
4,8 (4,3). Under 2010 har extra personal varit anställd
för produktion och försäljning av Sveriges dödbok.

Investeringar

Under året har inköp av datorer och digitalkameror
gjorts för sammanlagt 44 tkr (21 tkr). Avskrivningar
har skett enligt plan med 34 tkr.

Resultat och finansiell ställning

Förbundets överskott blev 3.679 tkr. Likvida medel
ökade  med 910 tkr till 4.309 tkr. Kortfristiga place-
ringar ökade med 2.963 tkr till 4.224 tkr. Eget kapital
uppgick vid årets slut till 7.839 tkr motsvarande 74%
av tillgångarna (föregående år 4.159 tkr, 68%)

Förslag till vinstdisposition

Förbundets resultat har under de senaste 10 åren
uppvisat stora svängningar beroende på storleken på
både intäkter och kostnader. För att utjämna resultat
över åren och möta befarade framtida förluster såväl
som planerade investeringar föreslås fortsatt avsätt-
ning till resultatutjämningsfonden

Årets resultat föreslås disponeras sålunda

att 3.472.000 kr avsättes till resultatutjämningsfon-
den och

att 207.664 kr balanseras i ny räkning

Förbundets resultat och ställning per 2010-12-31 re-
dovisas i efterföljande resultat och balansräkningar
med tilläggsupplysningar.

25 År 2011
Arkivens dolda skatter 

– sök svaren i originalen
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Resultaträkning
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Balansräkning
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Förslag till verksamhetsplan 2012
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■ För att kunna bedriva en verksamhet måste det fin-
nas ekonomi för det – helt enkelt pengar på banken
eller regelbundna inkomster för att klara löpande ut-
gifter.

Pengar på banken har just nu Sveriges Släktforskar-
förbund p.g.a. den stora försäljningen av en enda
produkt Sveriges Dödbok som utkom i augusti förra
året. 

Men regelbundna säkra inkomster har vi inte. I år blir
det plus, tror vi, men redan nästa år måste vi ta av
kapitalet för att klara utgifterna. 

Det är viktigt för oss att vara en trygg och bra ar-
betsgivare för våra goda medarbetare. Därför måste
det finnas en stabil grund att stå på, pengar på ban-
ken är en del av det.

Rötter med databaserna

Satsningen på Rötter ligger i vår övergripande IT-
plan. Den har haft ett hack, p.g.a. av hög arbetsbe-
lastning hittills under 2011, men vi avser att fortsätta
det arbetet hösten 2011 och hela 2012. 

Vi har förstärkt kansliet med ytterligare en IT tjänst.
En tjänst arbetar med utveckling, den andra tjänsten
med allt löpande, som uppdatering av Rötter etc.

Databasen Porträttfynd ska uppdateras, 111.000 bil-
der gör databasen mer än proppfull och den behöver
en ny bas att stå på. Det arbetet har inletts.

Den stora lanseringen kommer att vara Gravvår-
darna, eller Gravstensinventeringen, som när den da-
tabasen är helt klar, kommer att uppmärksammas
inte bara inom vår egen krets. När ”alla” kan lägga
in släktens gravstenar för ”evigt” bevarade i vår da-
tabas, kommer det att läggas in 10.000-tals gravste-
nar.
Konsulatsarkiven, särskilt Nationalitetsmatriklarna,
hoppas vi få klart senast under 2012.

Och näst sist, men inte minst, Nya Rötter, 2012 är
målet, men det kan bli 2013. Allt beror på hur våra
resurser ser ut. 

Vi avser också att tillsätta ett IT-råd, med represen-
tanter från förbundets medlemmar, som ska fungera
både som bollplank och idébank.

Rötters vänner

Röttervännerna är en viktig resurs för utvecklingen
av Rötter. Det är viktigt att vi 2012 får behålla alla
gamla röttervänner och hoppas naturligtvis att dessa
ska bli ännu flera. För att man ska stanna kvar vill
man ha fördelar, och vi avser att erbjuda Röttervän-
nerna några fördelar bakom den inloggning som
Röttervännerna har tillgång till. 

Anbytarforum

Programvaran som Anbytarforum ligger i har ingen
utveckling längre. Vi måste därför påbörja arbetet
att byta ut det gamla mot något nytt.

Moderatorer

Moderatorerna på Anbytarforum är en viktig grupp
som med sitt ideella arbete tillför mervärden i foru-
met. Vi värnar verkligen om dessa personer, men vi
behöver fler!

Bokhandeln

Vi kommer att fortsätta att erbjuda litteratur och CD-
skivor med anknytning till släkt- och hembygds-
forskning. Vi vill föra in mera regional utgivning i

Porträttfynd innehåller nu över 110.000  bilder och
måste läggas i en modern databas. Det arbetet har
inletts.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA



20     ANGELÄGET 1 ● 2011

bokhandeln så att lokala CD-skivor eller litteratur
inom vårt område får en större spridning.

Vi kommer att fortsätta att erbjuda medlemsför-
eningarna fördelar så att föreningarna med aktiv
försäljning till sina medlemmar kan stärka för-
eningskassan.

Studieledarkurser

Konceptet med studieledarutbildning har varit
mycket uppskattat. Under 2010 och 2011 har vi ge-
nomfört/genomför grundutbildningar. 2012 tar vi ut-
bildningarna vidare till steg 2 - och om vi hinner,
också till steg 3. 

Att ha en hög och bra kompetens på våra studiele-
dare i släktforskning är en av de allra viktigaste frå-
gorna för Sveriges Släktforskarförbund. De som hasr
gått kursen och klarat ett slutprov får ett intyg på att
man genomgått kursen och har grundläggande
kompetens för att bli kursledare.

Styrelseutbildningar

Två utbildningar har genomförts och båda har utfal-
lit mycket bra. Vi är övertygade om att det här är ett
underskattat område. Man blir tyvärr lätt hemma-
blind och fastnar i det som alltid har fungerat, om
inte jättebra, så i alla fall bra. 

Med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan, som vi
samarbetar med för den här utbildningen, tror vi att
styrelser och andra förtroendevalda kan höja sin
kompetens med att gå en utbildning. 

I slutändan ska det medverka till att flera i en för-
ening vill och kan ta på sig ett utökat ansvar i för-
eningen. Förbundet avser därför att erbjuda
utbildning för bl.a. ordföranden i en förening. 

Marknadsföring av släktforskning

Släktforskardagarna och Släktforskningens dag är
årets stora evenemangsdagar för att visa upp släkt-
forskningen. Släktforskningens dag är ett mycket
lyckat arrangemang som har anammats av de allra
flesta föreningar i förbundet och naturligtvis blir det
en sådan dag även 2012. Förbundet vill nå ut till nya
grupper för att visa släktforskning. Vi avser därför att
försöka visa upp släktforskning, med hjälp av lokala
föreningar, på t ex mässor där vår främsta målgrupp
+ 55 år finns på plats.

Förbundet avser att genomföra Släktforskardagarna
2012 i egen regi, med hjälp av släktforskare på ut-
vald ort.

Framtiden?

Hur ser framtiden för släktforskningen ut? Är vår or-
ganisation optimal – håller den för framtiden? Kan
våra ideella krafter samsas med de kommersiella?
Frågor nog så viktiga att diskuteras i Framtidsgrup-
pen, som så snart som möjligt ska ta upp arbetet.

En bantad förbundsstyrelse kommer i framtiden att
behöva tillsätta arbetsgrupper för att ro projekt och
andra frågor i land.

Sveriges dödbok nr 6

Projektet med att slutföra alla döda från 1901 till
2012/2013 pågår. Projektet lever och den sista CD:n i
sviten kommer att komma ut så fort materialet är
komplett. Det hänger mycket på att vi hjälps åt så att
vi når i mål.

Publikationer

Vi planerar fem nummer av Släkthistoriskt Forum
samt en Årsbok även 2012. Vi kommer under 2012
att höja ambitionsnivån för både tidning och Årsbok.   

Planeringen av Handböcker fortsätter och i planerna
ligger minst en ny handbok varje år.

Vi har långsiktiga planer på en eller flera CD-skivor
och/eller databaser.

Folkbokföringen

Frågan om det långsiktiga bevarandet av folkbokfö-
ringen bevakas kontinuerligt. Vi är där och oroar och
ställer de besvärliga frågorna hos dem som har an-
svar. Vi upplevs säkert som jobbiga, men vi avser att
fortsätta det arbetet. Gallringen av uppgifter för
folkbokföringen är det vi kommer att fokusera på.

Wiki-Rötter

På annan plats här i Angeläget berättar vi om Wiki-
Rötter, om hur utvecklingen hittills har varit, och hur
vi hoppas att den fortsätter. Wiki-Rötter kan bara bli
bättre, men det hänger också på dig i föreningen hur
fort Wiki-Rötter kommer att utvecklas och vilket ma-
terial som skrivs i wikin.

Släktforskning för invandrare

Förbundet har med hjälp av ett arbetsmarknadspro-
jekt kunnat tillsätta en tjänst för 1 år som arbetar
med det här projektet. Det händer en hel del i detta
arbete och som vi så många gånger har sagt, det här
är en framtidsfråga för släktforskarrörelsen. Vi har
ambitionen att inte bara låta det här bli ett 1-års pro-
jekt. Vi hoppas och tror att förbundets medlemmar
också ser långsiktigt på ett sådant här projekt.

Svensk-Amerikanska rådet

I rådet planeras för en svensk-amerikansk konferens
under 2012 – den kommer preliminärt att bli i Karl-
stad den 12-16 september samtidigt som Swedish
American Chamber of Commerce (SACC) håller en-
treprenördagar där med deltagare från både USA
och Sverige. Sveriges Släktforskarförbund, som är
medlem i rådet, avser att delta i den planeringen.
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Årets motioner
MOTION 1

Motion angående regionmötena mm

❏ ❏ ❏ I Släktforskarförbundets historia har det tidi-
gare anordnats Släktforskar- och förtroendemanna-
konferenser, regionmöten så att läns- och lokal-
föreningar har träffats för att utbyta aktuella frågor
inom släktforskningen.

Samarbete skedde även genom att gemensamt ta in
föredragshållare, hålla utbildningsdagar m.m. Då
flera föreningar har en ansträngd ekonomi är det
inte möjligt att varje år skicka representanter till
Släktforskardagarna, varför Blekinge Släktforskar-
förening tycker att det ska väckas liv i de gamla re-
gionmötena igen.

Blekinge Släktforskarförening tycker även att det
skulle vara värdefullt om förbundsstyrelsen utsåg
”regionansvariga” eller dylikt, som kan vara regio-
nernas kanal in i förbundsstyrelsen. Vi skulle med det
känna oss mer sedda runt om i landet.

Mot bakgrund av det föreslår Blekinge Släktforskar-
förening Riksstämman besluta:

att undersöka möjligheterna för att återinföra 
regionmöten samt

att undersöka möjligheterna att utse regionansva-
riga i förbundsstyrelsen

Blekinge Släktforskarförening
Annika Gylling Otfors, Ordförande

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Styrelsen i Sveriges Släktforskarförbund delar
motionerande förenings synpunkter om vikten av att
representanter från föreningarna får träffas och bli
synliga i ett vidare sammanhang. Däremot anser för-
bundsstyrelsen inte att andra sammankomster ska
ersätta Släktforskardagarna. Båda formerna för kon-
takt och samarbete är viktiga.

Tidigare arrangerade förtroendemannakonferenser
och planerade regionala träffar har tyvärr uteblivit
av olika skäl, inte minst av det faktum att det många
gånger inkommit för få anmälda deltagare. Nu när
Blekinge Släktforskare aktualiserar frågan igen,
kommer förbundsstyrelsen att undersöka om det
finns ett förnyat intresse ute i föreningarna att till-
sammans med förbundet anordna liknande gemen-
samma dagar.

Om intresse finns ute i föreningarna för regionmö-
ten kommer förbundsstyrelsen att utse regionansva-
riga i styrelsen som, i mån av tid och möjlighet till
resande, ansvarar för kontakt och närmare samar-

bete med ett visst geografiskt område inom Sveriges
gränser.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen bifalles 

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

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

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

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

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

MOTION 2

Motion om registrering av gårds- och byarkiv

❏ ❏ ❏ Gårds- och byarkiv är en del av landets kultur-
arv som nu skingras eller förstörs i en rasande takt
då landsbygden avfolkas. De är enskild egendom,
och många handlingar är dubbletter eller avskrifter
av det som finns exempelvis i landsarkiv och de tas
inte självklart emot eller inordnas där. Beståndet är
spritt på många håll, kvar på gårdar, deponerat i
hembygdsgårdar och museer eller i förvar hos en-
skilda. Om arkiven bevaras samlade är de av ovär-
derlig nytta för hembygdsforskning, för agrar- och
landskapsforskning och inte minst för släktforskare.

Släktforskarförbundet skulle kunna medverka till att
ge en samlad bild av beståndet i hela landet. En in-
ventering skulle kunna initieras via lokala släktfor-
skarföreningar i samarbete med hembygdsföre-
ningar och museer. En förteckning skulle då kunna
sammanställas centralt och utges som CD eller på
nätet.

Upplands släktforskarförening föreslår att Riksstäm-
man ger Förbundsstyrelsen i uppdrag

att initiera en inventering av befintliga by- och 
gårdsarkiv i landet 

att inventeringen görs av lokala släktforskarfö-
reningar i samarbete med hembygdsföreningar
och museer och att materialet sammanställs 
centralt i Släktforskarförbundets regi 

Upplands Släktforskarförening, Styrelsen   

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Det är i och för sig en intressant fråga som mo-
tionären tar upp. Två ledamöter i förbundsstyrelsen
har betydande erfarenhet av det här med att inven-
tera och skanna gårdshandlingar. Det pågår nämli-
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gen på flera håll i landet olika kulturarvsprojekt som
i allmänhet är finansierade av arbetsförmedlingen
och kommunerna. De två projekt som vi har erfar-
enhet av samarbetar i stor utsträckning med hem-
bygdsrörelsen. 

Det har visat sig vara svårt för hembygdsförening-
arna att inventera var gårdshandlingar finns och att
sedan få ägarna att komma sig för att låna ut hand-
lingarna för skanning. Det krävs stort engagemang
av många inblandade för att få fram något resultat.

Förbundsstyrelsen ser svårigheter i att släktforskar-
rörelsen ska engagera sig i den här frågan. Det krävs
ett engagemang nära gårdarna och där finns redan
hembygdsrörelsen med sitt lokala arbete. Motionä-
ren bör söka samarbete med hembygdsrörelsen eller,
vilket förbundsstyrelsen tycker är viktigt, att
släktforskarföreningar engagerar sig i de kulturarvs-
portaler som nu växer fram i snart sagt alla län.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen avslås.

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

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

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

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

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

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

MOTION 3

Motion om Folkbokföringen och lägenhets-
nummer

❏ ❏ ❏ Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sve-
rige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägen-
hetsnummer och att folkbokföringsregistret ska
innehålla lägenhetsnumren. Lägenhetsnummer har
införts i hyreshus och bostadsrättsföreningar i folk-
bokföringen, enligt gällande EU-regler. Folkbokfö-
ringen har inte för avsikt att spara på lägen-
hetsregistreringen.

Skånes Genealogiska Förbund föreslår

att Riksstämman ger Förbundsstyrelsen i uppdrag 
att verka för att lägenhetsnummer sparas och 
görs tillgängliga för framtida generationer.

Roger Lönnebjer, Ordf. SGF

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Det är en utomordentligt viktig fråga som mo-
tionären tar upp, nämligen om hur man ska arkivera
databaser som àjourhålls fortlöpande. Den för

släktforskarna allra viktigaste databasen är folkbok-
föringsdatabasen.

Släktforskarförbundet skrev till Kulturdepartemen-
tet den 9 april 2010 om den här frågan:
”Långtidsarkivering av digitalt material: 

Vi skulle vilja lyfta fram den här frågan som ett fjärde
strategiskt område. Det är viktigt att Riksarkivet och
andra arkiv kan ta emot digitalt material för lång-
tidslagring. Ett särskilt problem för långtidslagringen
är de databaser som àjourhålls och ändras fortlö-
pande. Det lär vara meningen att man ska kunna re-
konstruera dessa ändringar genom de säker-
hetskopior som ska tas fortlöpande. Ett exempel på
detta är hela folkbokföringen. Vi släktforskare är
mycket oroliga att det i framtiden inte går att följa
befolkningen på det sätt som fram till 1991 kan
göras ända från 1680-talet! Vid folkbokföringsrefor-
men sades att detta skulle lösas men vi anser att
detta ännu inte har skett. Och de analoga attester m
m som har funnits gallras bort allteftersom de re-
gistreras i databasen. De borde åtminstone digitali-
seras innan de gallras bort. Liknande problem torde
finnas också beträffande andra àjourhållna databa-
ser, t ex fastighets- och inskrivningsregister.”

Man kan också lägga till databasen för lägenhetsre-
gistret. Förbundsstyrelsen har redan varit i kontakt
med Lantmäteriet om arkivering av databasen för lä-
genhets-register. Tyvärr tycks inte Lantmäteriet ha
avsatt några resurser för att lösa den här frågan.

Förbundsstyrelsen har för avsikt att ta upp frågan om
arkivering av àjourhållna databaser direkt med Riks-
arkivet. 

Av det sagda framgår att förbundsstyrelsen redan ar-
betar med frågan – om än lite vidare än den som mo-
tionären föreslår.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen bifalles 

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

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

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

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

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

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

MOTION 4

Upplåtande av hemsidesplatser åt medlems-
föreningar/sammanslutningar

❏ ❏ ❏ Sveriges Släktforskarförbund har sedan länge
upplåtit plats åt lokala och regionala dotterversioner
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av Rötter (de s.k. "fristående utgåvorna"), t.ex. Da-
larötter, Värmlandsrötter, Stockholmsrötter, Smeds-
rötter m.fl. 

Nu har besked kommit att denna service till med-
lemmar försvinner. Anledningen uppges vara att
man från förbundshåll ser en risk för dataintrång
genom att så många olika personer har tillträde till
förbundets server. "De fristående utgåvorna" får så-
ledes, med kort varsel, klara sig på egen hand ute på
den öppna och osäkra marknaden, med nya adres-
ser och nya leverantörer, vilket är ett stort problem
eftersom man måste byta de sedan 1997 väl inarbe-
tade domänadresserna. 

Vi anser att det är önskvärt att förbundet även fort-
sättningsvis upplåter hemsidesplatser åt dessa för
släktforskningen livsviktiga regionala och lokala
hemsidor, samt utökar möjligheten till att fler kan
nyttja denna service. 

Genom att skapa en säker miljö, styrd av förbundets
krav och som är ett obligatorium för användande
föreningar/sammanslutningar, elimineras de på-
stådda problemen med säkerheten. 

Genom detta förfarande tillförsäkrar förbundet sig
en säker plats åt Rötter, samtidigt som man för en
billig penning kan tillhandahålla en kostnadsfri,
säker och trygg plats för medlemsföreningarnas
egna hemsidor. 

Att vara medlemsförening i Sveriges Släktforskarför-
bund måste få ha sina fördelar. Det är trots allt för-
eningarna som är förbundets medlemmar. 

Vi yrkar därför att riksstämman beslutar 

att förbundet även fortsättningsvis upplåter kost-
nadsfria hemsidesplatser åt nuvarande och till-
kommande medlemsföreningar, sammanslut-
ningar. 

att man återupprättar en obligatorisk mall för hur
dessa sidor ska se ut så att man som besökare 
känner igen sig och vet att man är på en av för-
bundet erkänd hemsida. 

att man minimerar risken för dataintrång genom 
skapande och tillhandahållande av godkänd sä-
kerhetslösning.

Ovanssiljans Släktforskare, Mora
Föreningen Släkt & Bygd, Borlänge
Värmlands Släktforskarförening
Föreningen för Smedsläktsforskning
Storstockholms Genealogiska förening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Historiskt har ett litet antal föreningar, cirka 20
stycken, beretts gratis plats på förbundets server för
sin egen hemsida. 

Tanken var från början att skapa underavdelningar
för de olika landskapen. När detta var aktuellt fanns
det inte så många föreningar som vi har nu. 

Det har inneburit att en förening i ett landskap, där
det nu finns flera olika föreningar, har en hemsida
som kallas för hela landskapets, t ex Östgötarötter,
Ångermanlandsrötter, Hallandsrötter, Stockholms-
rötter etc. Utvecklingen har sprungit ifrån det man
en gång döpte dessa hemsidor till. 

Före sommaren förra året (2010) meddelade förbun-
det de omkring 20 föreningarna att förbundet avser
att göra om Rötter och att förbundet därefter inte
kan upplåta plats åt lokala och regionala dotterver-
sioner av Rötter på förbundets server och domän av
säkerhetsskäl. 

Förbundet informerade samtidigt att detta skulle
upphöra 31 december 2011, dvs. minst 1 ½ år senare
vilket knappast kan kallas kort varsel. 

Vi bjöd in dessa föreningar till en dialog om detta
redan under Släktforskardagarna i Örebro, tyvärr
deltog inte alla involverade föreningar i det mötet.

Det är också en rättvisefråga. Det har inte varit bra
att några föreningar/förbund har haft förmåner som
andra har saknat.

Ett av förbundets allra viktigaste mål är att säker-
ställa en god produktionsmiljö för sin hemsida.
Under 2010, vilket har fortsatt 2011, har förbundets
hemsida varit utsatt ett otal gånger av attacker och
injektioner som vi på olika sätt har försökt stoppa.
Dessa har direkt påverkat alla som på något sätt varit
uppkopplade mot hemsidan. 

Mängder med släktforskare har hört av sig, antingen
via Anbytarforum, via mejl eller ringt till vårt kansli
och klagat på felaktigheter som uppstått eller att
förbundets system är synnerligen trögt. 

Ofta framkallar dessa attacker stora belastningspro-
blem. Vid ett flertal tillfällen har servern startats om
för att återgå, förhoppningsvis, till ett stabilt läge.
Injektioner är däremot en mycket allvarlig företeelse,
där framförallt asiatiska s.k. hackers under kvälls- och
nattetid försöker tränga in i våra system för att stjäla
mejladresser, databaser och ställa till oreda. 

Genom omskrivning av äldre kod till modern kod
kan injektioner avsevärt minska. Men utvecklingen
av avancerad kod och ramverk sker mycket fort vilket
innebär att i en organisation som Sveriges Släktfor-
skarförbund finns det inte möjligheter att vara upp-
daterad i samma utsträckning som i vår omvärld. Om
förbundet dessutom har ett antal lokala och regio-
nala dotterversioner av Rötter på samma servervo-
lym, vars kontroll ligger på respektive före-
ning/förbund, är det omöjligt att upprätta en stabil
och god produktionsmiljö. 

Förbundsstyrelsen erbjuder istället alla släktforskar-
föreningar, såväl lokala som regionala före-
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ningar/förbund, att få en kostnadsfri hemsidesplats,
på en av förbundets avtalade webbhotell. 

De föreningar som vill utnyttja denna förmån kom-
mer att få teckna ett avtal med förbundet. Denna lös-
ning möjliggör att alla föreningar kan utveckla sina
hemsidor efter fritt val. Alla föreningar kommer
under hösten att få ett erbjudande att ta ställning till.
En obligatorisk mall kommer att upprättas enligt
motionens yrkande.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen därmed är besvarad

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

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

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

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

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

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

MOTION 5

Webbkommunikation med 
medlemsföreningarna

❏ ❏ ❏ Det händer mycket inom släktforskningen i Sve-
rige och det märks inte minst på förbundets hemsida,
www.genealogi.se. Det är många intressanta före-
drag som det inbjudes till, men det är oftast för långt
bort att resa till. 

Blekinge Släktforskarförening tycker att det skulle
vara intressant att få ta del av dessa föredrag med
hjälp av den nya tekniken medelst webbkommuni-
kation. 

Mot bakgrund av det föreslår Blekinge Släktforskar-
förening Riksstämman besluta 

att undersöka möjligheterna med webbkommuni-
kationslösningar för utbildning, konferenser, 
föreläsningar m.m. så att alla medlemsfö-
reningar kan delta i dessa arrangemang. 

Blekinge Släktforskarförening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen instämmer helt i att utveck-
lingen inom IT går raskt framåt och att alltfler män-
niskor i vårt land får möjlighet att ta del av denna
utveckling. 

Att sprida information på ett snabbt och effektivt
sätt kommer att markant öka i framtiden. Ett sätt är
att göra webbkommunikation tillgänglig.

Webbkommunikation är i grunden ingen ny teknik,
snarare en förbättrad teknik, men har en hög inve-
steringskostnad.

Redan under Släktforskardagarna i Falköping 2009,
presenterades en vision om att förbundet inom
några år bör ha någon form av videopresentation på
dess hemsida. Detta kan exempelvis vara direktsända
konferenser, videoinspelade studiebesök eller repor-
tage från aktuella händelser.

I förbundets målplan 2009 och således även 2010 och
2011 finns en målsättning att helt göra om förbun-
dets hemsida och därmed införa möjligheter att
skapa avancerad webbkommunikation. Tyvärr saknas
dessa möjligheter idag på hemsidan.

Förbundet håller sig uppdaterad inom området och
kommer att införa webbkommunikation när stora
delar av hemsidan är moderniserad och möjlighe-
terna att investera i video- och ljudinspelningsut-
rustning finns.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman

att motionen därmed skall anses besvarad.

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

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

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

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

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

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

MOTION 6

Motion om bibehållande av produktion 
av databaser på cd/dvd

❏ ❏ ❏ Släktforskarförbundet har en IT-strategi som
har redovisats i Nyhetsbrevet Angeläget (se nr 2/09 s.
3, nr 2/10 s. 36 och nr 3/10 s. 6). Vid sidan av dessa re-
dovisningar görs även uttalanden, t.ex. i intervjuer,
vid konferenser eller i andra sammanhang som an-
tyder dels att ”cd-skivan är död”, dels att framtida
databaser som nästa version av Sveriges dödbok en-
dast kommer att publiceras som en Internet-databas
i form av betalabonnemang eller med inloggnings-
förfarande (jfr HD.se, http://hd.se/familj/slaktforsk-
ning/2010/06/04/sveriges-dodbok-i-ny-skepnad/). 

Förbundet säger också att ”Några av Förbundet tidi-
gare utgivna register på CD-skivor kommer senare
att bli tillgängliga genom ett inloggningsförfa-
rande.” 

Ett tungt vägande skäl för detta anges vara den om-
fattande piratkopieringen av cd-/dvd-skivor liksom
ekonomiska aspekter i stort. Det har dock inte tydligt
framgått vilka bedömningar som ligger bakom tan-
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ken att övergå till enbart Internet-baserade lös-
ningar. Det kan för en medlemsförening vara svårt
att få en bild av hur förbundsstyrelsen planerar när
det gäller framtida produktion av databaser.

Det framförs ofta i den allmänna debatten att Sve-
rige är ett ledande IT-land, högt datoriserat och med
hög användning av Internet. Undersökningar från
organisationen .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruk-
tur) visar dock att det 2010 var 1,5 miljoner vuxna
svenskar som inte använde Internet, varav 1,3 milj är
över 50 år. En mycket stor andel av svenskarna som
har Internet har tillgång till bredband, samtidigt vet
vi att det varierar hur bra ett bredband fungerar be-
roende på var man bor. Det är också så att man inte
har tillgång till bredband hela tiden, som t.ex. i som-
marstuga eller på resor.

Det framgår inte av undersökningarna hur stor andel
som har dator men saknar Internet. Man kan tänka
sig att många som inte har egen dator eller eget In-
ternet använder en publik dator någonstans, t.ex. på
bibliotek, för informationssökning eller släktforsk-
ning men inte för sådant som e-post och banktjän-
ster.

Släktforskning är en folkrörelse, ett intresse som kan
fånga såväl ung som gammal och fattig som rik.
Släktforskningen är i dag i hög grad datoriserad,
men kan utföras med papper och penna också. Det
har de senaste åren diskuterats hur vi kan locka nya
medlemmar till våra föreningar. 

Både Förbundet och föreningarna säljer våra pro-
dukter inte bara till medlemmar utan även till in-
tresserade icke-medlemmar. Både nuvarande och
potentiella medlemmar och/eller köpare finns i alla
åldersgrupper och med varierande datorvana. Om
Förbundet aktivt väljer en teknisk inriktning som ute-
sluter de som saknar Internet motverkas önskan att
bredda intresset och även möjligheten att nå många
köpare.

DVD:n Sveriges dödbok 1901-2009, femte utgåvan av
succén Sveriges dödbok, har enligt Förbundets in-
formation sålts i 9.254 exemplar från lanseringen i
augusti 2010 till 31 december 2010. De sex skivorna
i Sveriges befolkning-serien (där Förbundet produ-
cerat fyra av dem och SVAR två) säljer troligen också
bra även om de inte detaljredovisas. En hel del av
produkterna säljs av medlemsföreningarna på kom-
mission, vilket ger föreningarna en intäkt.

Samtidigt säljer flera av Förbundets medlemsföre-
ningar egna cd-skivor med sökbara register till kyrk-
böckerna, de flesta har producerats med hjälp av
Förbundets presentationsprogram. Medlemsföre-
ningarna har en god inkomst av detta, men är där-
med också beroende av att Förbundet fortsätter
tillhandahålla presentationsprogrammet och att sä-
kerställa att det fungerar i såväl äldre som nya dato-
rer.

Det är enligt vår åsikt viktigt att Släktforskarförbun-
det under överskådlig tid fortsätter tillhandahålla

nya databaser på cd/dvd och att även nästa version
av Sveriges dödbok produceras på dvd. Förbundet
bör inte arbeta på ett sätt som exkluderar en stor
andel av vår målgrupp från tillgång till nya register
eller forskningshjälpmedel. Det kan givetvis övervä-
gas om det är möjligt att arbeta parallellt med
samma databaser i Internetbaserade lösningar och
på cd-/dvd-skivor och tillhandahålla båda.

Jönköpingsbygdens Genealogiska förening yrkar:

att Släktforskarförbundet i sin IT-strategi och sin 
framtida publicering av sökbara databaser 
behåller en inriktning att ta fram cd-/dvd-
produkter, särskilt av viktiga databaser som 
Sveriges dödbok. 

att Förbundet i sin strategi inkluderar att under-
hålla och vidareutveckla presentationspro-
grammet.

Jönköpingsbygdens Genealogiska förening

Följande föreningar ställer sig genom respektive ord-
förande bakom motionen:

Eksjöbygdens Släktforskarförening
Föreningen DIS
DIS-Bergslagen
DIS-Filbyter
DIS Syd
DIS-Väst
DIS-Nord

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundets ambition, nu och i framtiden, är att
förse släktforskarrörelsen med goda hjälpmedel för
att underlätta för släktforskare att kunna släktforska
på ett bra och effektivt sätt.

Hittills har förbundet utgivet cd/dvd-skivor för att
uppfylla denna ambition. I egen regi har förbundet
gett ut Sveriges dödbok 1-5, Begravda i Sverige, Sve-
riges befolkning 1970 och 1980 och Kugelbergskivan.
I samarbete med SVAR/Riksarkivet har förbundet
tagit fram befolkningsskivorna 1890 och 1900. 

Sedan något år har SVAR/Riksarkivet tagit över pro-
duktionen av befolkningsskivor, 2010 utkom 1880
och nyligen 1990. Enligt vad förbundet känner till
kommer SVAR att fortsätta utgivningen med bl.a.
1910. Det är alltså inte längre förbundet som har ini-
tiativet till utgivning av just sådana skivor.

Nackdelen med cd/dvd-skivor är att dessa blir före-
mål för piratkopiering, både utom, men också tyvärr
inom vår egen rörelse. Tyvärr drabbar piratkopie-
ringen inte bara förbundets skivor, alla som ger ut
skivor drabbas. Se också om detta på annan plats här
i Angeläget.

Dessutom har det förekommit felaktiga och/eller sak-
nade uppgifter som har varit svårt att rätta i efter-
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hand, i en levande databas kan rättelser göras lö-
pande. Det har varit möjligt att åtgärda fel i versio-
nerna av dödboken. 

Av de få cd/dvd-skivor som förbundet själva äger
finns material som inte får publiceras på Internet. En
av dessa skivor är ”Sveriges dödbok 1901-2009”. Ma-
terialet mellan 1946-2009 får inte publiceras på In-
ternet. Endast delen mellan 1901-1946 kan göras
tillgängligt via t ex en databas på Rötter. Något be-
slut om detta har ännu inte fattats, men det är tro-
ligt att så kommer att ske.

Det kommer att komma ut en sista version av Namn
åt de döda på dvd när och om materialet 1901-1946
blir komplett. Något annat har aldrig varit beslutat. 

Inte bara SVAR arbetar med att tillgängliggöra re-
gister. Andra aktörer på marknaden har också in-
tresse av att utveckla register som ger snabb och
effektiv ingång i släktforskningsmaterialet. Vi kom-
mer att få se det i framtiden. Konkurrensen om
släktforskarna kommer att öka och då måste det ska-
pas mervärden för att behålla kunderna.

Att med kristallkulan i sin hand säga vart utveck-
lingen kommer att gå med cd/dvd-skivor, appar i te-
lefonen eller register på Internet kan ingen att veta
nu. 

Att på en riksstämma år 2011 bestämma att
Släktforskarförbundet under överskådlig tid skall
fortsätta att tillhandahålla nya databaser på cd/dvd
kan inte vara stämmans mening.

Förbundet har inte på flera år haft någon efterfrå-
gan på presentationsprogrammet. Det finns till-
gängligt för de föreningar som så önskar. 

Styrelsen anser 

att i möjligaste mån med hänsyn till rådande ut
veckling, resurser, ekonomi och förutsättningar
att i första hand ge ut större register på cd/dvd-
skivor. S.k. smala register, matriklar mm kan 
med fördel publiceras via Internet med eller 
utan inloggning.

att presentationsprogrammet kan utvecklas under
förutsättning att föreningarna efterfrågar att 
använda programmet. Men för att lägga ut de
100.000-tals kronor vi talar om, måste det fin-
nas ett intresse hos föreningarna att använda 
det, först därefter kan beslut tas om att utveckla
programvaran. 

Med det sagda anser förbundsstyrelsen att motionen
är besvarad.

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

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

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

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

MOTION 7

Motion angående IT-strategi till 
Förbundsstämman

❏ ❏ ❏ Det är många föreningar, med olika inriktning,
storlek och möjligheter, som utgör Sveriges Släktfor-
skarförbund. Att alla ska kunna få ut lika mycket
eller kunna påverka exakt lika mycket i alla frågor är
naturligtvis en praktisk omöjlighet, men det måste
vara en självklarhet att så stor del av föreningarna
som möjligt ges tillfälle att påverka den egna före-
ningens och förbundets verksamhet i så stor del som
möjligt. 

Hur ska detta kunna ske? Ett sätt, som redan prakti-
seras, är framtagande av verksamhetsplanen, vilken
beslutas vid varje stämma och som ligger till grund
för det kommande verksamhetsåret. 

En del av dagens verksamhet behöver längre hori-
sont, och kan inte behandlas i så korta cykler som det
är mellan stämmorna, och det är den stora frågan
om hur förbundet och föreningar ska samverka om
en rätt utbyggd IT. I dag finns ingen IT -strategi pre-
senterad, och därför vet vi inte heller om det finns
en sådan. En sådan strategi bör åtminstone omfatta
de närmaste tre åren, men kan sedan, beroende på
omvärldsfaktorer, naturligtvis revideras årsvis. 

Med tanke på de tvära kast som vi upplevt i förbun-
dets IT-utveckling så önskar vi att det redan till stäm-
man i Norrköping presenteras en övergripande
strategi, som visar utveckling och dess påverkan på
föreningarnas verksamhet samt möjligheter till för-
bättrade processer. 

Denna övergripande strategi, till Norrköping, kan
bara vara ett önskemål, men vi föreslår att stämman
uppdrar åt styrelsen att presentera en färdig strategi
till årsskiftet 2011-2012, så att den kan diskuteras och
förfinas under perioden fram till nästkommande
stämma, då slutgiltigt beslut fattas. Vid varje därpå
kommande stämma ska strategin vara föremål för re-
videring. 

StorStockholms Genealogiska Förening föreslår:

att riksstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag
att presentera ett förslag till IT strategi senast 
årsskiftet 2011-2012. 

att riksstämman beslutar att vid nästkommande 
riksstämma fastställa en treårig IT strategi 

att riksstämman beslutar att IT-strategin skall 
revideras vid varje därefter följande riksstämma 

Styrelsen för StorStockholms Genealogiska Förening

Förbundsstyreslens svar

■ ■ ■ Förbundet har alltsedan 2009 en noggrant
övervägd IT-strategi, en s.k. målplan, som löper på
tre år. Inledningen på en 3-årig period presenterades



■ Här följer en uppföljning av beslut om motioner
som förbundsstämman beviljat.

Motioner 2009

Motion 1/2009 om stadgeändring

Motionen: Nuvarande valberedning anser att tiden
från att nomineringarna skall vara inne (15 april) till
dess att nomineringarna skall vara klara (15 maj) är
för kort. Man föreslår en stadgeändring §17 andra
stycket ändras till: 

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

Förbundsstyrelsens svar: Förbundsstyrelsens förslag
till Riksstämman är att motionen bifalles

Stämman: Beslutades i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag.

Åtgärder: Stadgeändringen har genomförts. Motio-
nen är därmed genomförd.

Motion 2/2009 om att Släktforskarförbundet
medverkar till ett bättre lagskydd för uttjänta
gravstenar

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

Att samtidigt göra den sedan länge pågående Grav-
stensinventeringen känd hos kyrkogårdsförvaltning-
arna så att ett samarbete kan inledas på lokal nivå, t
ex när man planerar att ta bort gravstenar på kyrko-
gården. 

Att initiera att medlemsföreningarna, gärna tillsam-
mans med hembygdsföreningar, anordnar kyrko-
gårdsvandringar i samarbete med kyrkogårdsförvalt-
ningarna. Flera föreningar inom förbundet genom-
för redan sådana vandringar och vid dessa tillfällen
kan det vara lämpligt att ta upp hur uttjänta grav-
stenar hanteras. 
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på Ordförandekonferensen i Falköping 2009 och in-
nehållet i den har inte reviderats i någon större ut-
sträckning. Förbundsstyrelsen känner inte igen
påståendet att förbundets IT-strategi skulle ha för-
ändrats med tvära kast. 

Målplanen och dess revideringar har beskrivits i för-
bundets informationsbrev Angeläget. Första gången
2009, nr 2 med rubriken ”Förbundets IT-satsningar
2009-2012”. Efterföljande nummer har sedan beskri-
vet de årliga revideringar som har skett samt fram-
flyttande av målplanen i tiden. Denna löpande
information avser förbundsstyrelsen fortsätta med.

Målplanen skall spegla den utveckling, både över-
gripande som i detalj, om vad som skall ske. Tidspla-
nen revideras ibland, då den måste ta hänsyn till
andra aktiviteter inom förbundet och den budget
som fastställs årligen. Det här verksamhetsåret har t
ex IT-utvecklingen hämmats av att så mycket arbets-
kraft har varit nödvändig för att ta hand om för-
bundets alla kunder i bokhandeln och den stora
mängd telefonsamtal till kansliet som detta har in-
neburit. Kansliet har helt enkelt fått prioritera om.

Målplanen omfattar alltså tre år, där varje år räknas
från årsstämma till årsstämma. Vid första styrelsemö-
tet efter årsstämman diskuteras i detalj tidigare mål-
plan, för att fastställa den utveckling som skall ske
under resten av året. Hänsyn tas till tillgängliga re-
surser i form av arbetskraft och tillgängligt kapital. 

År två skall spegla de projekt som kommer att utfö-
ras i närmaste framtiden, dock är tidpunkten inte
fastställd. År tre tar man upp de långsiktliga mål som
man är eniga om och fastställer en målplan.

Förbundsstyrelsen anser att den plan som har redo-
visas i Angeläget och den framförhållning som äger
rum är tillräcklig för att alla skall kunna få informa-
tion om utvecklingen inom förbundets IT-verksam-
het. Om målplanen skall fastställas vid varje
riksstämma kommer med all säkerhet en fördröj-
ningsmekanism att inträffa varefter förbundets IT-ut-
veckling kommer att hämmas i den snabbrörliga
värld där IT utvecklas. 

Det är dock mycket viktigt att medlemmarna får möj-
lighet att komma med förslag på hur IT-verksamhe-
ten ska utvecklas framöver.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman:

att motionen avslås.

Förbundsstyrelsen föreslår samtidigt:

att stämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att 
utse ett IT-råd som kan vara förbundsstyrelsens
bollplank och idégrupp för den fortsatta 
IT-utvecklingen.

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

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

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

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

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

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

Uppföljning av tidigare motioner 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA



Att söka samarbete med Sveriges Hembygdsförbund. 
Förbundsstyrelsen anser att motionen därmed är be-
svarad.

Stämman: Beslutades i enlighet med förbundsstyrel-
sens förslag och motionen bifölls alltså inte.

Åtgärder: Förbundsstyrelsen har 2010 skickat en skri-
velse till alla kyrkogårdsförvaltningar där problemet
med uttjänta gravstenar påtalades. 

Motion 4-5/2009 om nuvarande folkbokföring

Förbundsstyrelsens svar: Förbundsstyrelsen delar mo-
tionärernas oro för hur det ska gå att släktforska
efter år 1990. Förbundsstämman gjorde ett utta-
lande om detta förhållande ifjol och har spridit det
till berörda myndigheter. 

Som ett resultat av uttalandet lämnades två motio-
ner till riksdagen. De behandlades under 2009 med
negativt resultat. 

Styrelsen arbetar oförtrutet med frågan. Senast tog vi
upp frågan i ett enkätsvar till Riksarkivet i början av
maj om verksamheten framöver hos MKC i Fränsta.

Vi skrev så här: I den nya folkbokföringen lär det vara
så, att en del attester och annat grundmaterial gall-
ras bort. Diskussionerna (och riksdagsmotionerna)
omkring folkbokföringen visar att sådant material
bör skannas och arkiveras digitalt. SSf föreslår att
Riksarkivet granskar vad som gallras bort samt be-
dömer vad som borde skannas.

Folk- och bostadsräkningen genomförs nästa gång
med hjälp av ett lägenhetsregister som håller på att
upprättas av Lantmäteriet i Gävle. Arbetet med detta
har presenterats i Släkthistoriskt Forum. Under för-
arbetet med lägenhetsregistret gjordes det prov i bl
a Högalids församling i Stockholm. Man konstate-
rade då att det fanns många fel i folkbokföringen
och att dessa kunde elimineras med hjälp av lägen-
hetsregistret. Sammanfattningsvis arbetar förbunds-
styrelsen med denna fråga fortlöpande. Även om vi
ser positivt till motionerna ser vi svårigheter i att för-
söka få ett positivt svar på nya motioner i samma
ärende i riksdagen. 

Förbundsstyrelsens förslag: Motionerna 4 och 5 i och
med det sagda skall anses besvarade.

Stämman: Beslutades enligt förbundsstyrelsen för-
slag, med tillägget att motionärernas yrkande skall
beaktas. 

Åtgärder: Förbundsstyrelsen arbetar oförtrutet med
den här frågan. Se artikel i Släkthistoriskt Forum som
har skickats till alla riksdagsledamöter. Förbundssty-
relsen har för avsikt att skriva till Riksarkivet om ar-
kivering av databaser som àjourhålls fortlöpande, t
ex folkbokföringsdatabasen. Också Lantmäteriet har
flera sådana databaser. Åtgärderna rapporteras fort-
löpande i Angeläget. Därmed anses motionen ge-
nomförd.

Motioner 2010

Motion 3/2010 om uppföljning avseende av för-
bundsstämman tagna beslut
Vid varje årsstämma fattas beslut baserat på motio-
ner, verksamhetsplan och eventuellt ytterligare un-
derlag, som styrelsen sedan förväntas genomföra.
Vid genomgång av tidigare stämmobeslut och utfal-
let av dessa, så framgår att flera beslut inte genom-
förts. Genealogiska Föreningen föreslår att Riks-
stämman beslutar att vid varje stämma i särskilt do-
kument återrapporterar ej genomförda beslut från
föregående stämmor, med notering om orsaker här-
till och aktuell ärendestatus. 

Förbundsstyrelsens svar: Förbundsstyrelsen delar mo-
tionärens uppfattning att resultatet av beslut vid
Riksstämman bör återrapporteras till stämman. När
styrelsen diskuterat hur motionen bör besvaras har
vi konstaterat att det inte varit brukligt att göra det
systematiskt. Men vi kommer att göra det från nästa
år. Rutinen är att beslutade uppdrag från stämman
förs in på en uppdragslista och samtidigt utses en an-
svarig för respektive fråga inom styrelsen. Förbunds-
styrelsen anser att motionen därmed är besvarad

Stämman: beslutade bifalla motionen.

Åtgärder: Redan till stämman i fjol rapporterade för-
bundsstyrelsen vilka motioner som inte hade ge-
nomförts. Vi fortsätter nu med denna rapportering.

Motion 5/2010 om möjligheter till medlems-
värvning

SSGF yrkade att förbundskansliet på begäran ska till-
ställa den lokalförening som så önskar ett utdrag ur
registret, grundat på föreningens upptagningsom-
råde, för föreningens marknadsföring.

Förbundsstyrelsens svar: Det är en komplex fråga
som kräver en noggrann behandling då det handlar
om att lämna ut uppgifter ur de personregister som
finns datalagrade hos förbundet. Vi vill poängtera
att styrelsen naturligtvis på alla sätt vill stödja initia-
tiv till medlemsvärvning. Förbundsstyrelsen föreslog
att föreningen ska kunna få ett utdrag ur registret,
men att föreningen då skulle lämna ett motsvarande
utdrag till förbundets marknadsföring.

Stämman: beslutade bifalla motionen i enlighet med
förbundsstyrelsens förslag.

Åtgärder: Enligt uppgift från förbundskansliet har
tyvärr ingen förening efterfrågat uppgifterna.

Motion 6-8/2010 om reseersättning till stäm-
moombud

Stämman: beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag
att bifalla motionerna på det sättet att bidragsgrän-
sen justeras till 500 kronor från och med 2011.

Åtgärder: Den nya bidragsgränsen har börjat gälla
från årets stämma. Motionen har alltså genomförts.
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Valberedningens förslag
■ Valberedningen har bestått av Michael Lundholm
(ordförande), Ulf Berggren, Urban Leijon, Kent Lund-
vall, Jan Nilsson och Anna-Karin Westerlund.

De förtroendevalda vars mandat fortsätter till 2012
är förbundsordföranden Barbro Stålheim och i för-
bundsstyrelsen Anna-Lena Andersson, Gunilla Did-
riksson, Victoria Jonasson, Johan Alexander Lindman
och Björn Jönsson samt därutöver revisorn Olle Lan-
din och revisorssuppleanten Tom Risbecker. 

De vars mandat tar slut 2011 är Karl-Ingvar Ångs-
tröm, Lars Sundell, Birger Bergenholtz, Anna Lövgren
och Sonja Sahlén samt därutöver revisorn Sture Bjelk-
åker och revisorssuppleanten Björn Carlsson.

Valberedningen har haft två sammanträden, den 5
februari och 16 april, på förbundskansliet samt där-
emellan epostkorrespondens. 

Den 5 februari intervjuades de styrelseledamöter
som var närvarande på det styrelsemöte som hölls 4-
5 februari i Stockholm. Lars Sundell och Birger Ber-
genholtz meddelade då att de avböjde att kandidera
för omval. 

Den 11 mars meddelade Sonja Sahlén per e-post att
även hon avböjde omval. Karl-Ingvar Ångström och
Anna Lövgren meddelade 5 februari att de stod till
förfogande för omval.

Innan nomineringstidens utgång 31 mars nominera-
des Karl-Ingvar Ångström och Anna Lövgren för
omval som styrelseledamöter av ett stort antal för-
eningar. Därutöver nominerades ytterligare två per-
soner till ledamöter i förbundsstyrelsen:

● Jan Henrik Marinder nominerades av Folkare 
Släktforskarförening, Linde Bergslags Släktfor-
skare, Nora Släktforskarklubb, Sala-Heby Släktfor-
skarförening, Släkt- och bygdeforskarföreningen 
Engelbrekt, Sällskapet Släktforskarne Fagersta, 
Västerbergslagens Släktforskare, Västerås Släkt- 
forskarklubb, Västra Mälardalens Släktforskare 
samt Örebro Släktforskare.

• Annika Gylling Otfors nominerades av Blekinge 
släktforskarförening

Eftersom antalet nomineringar från föreningarna
har varit litet, har valberedningen varit tvungen att
noga överväga antalet ledamöter i styrelsen. Efter
kommunikation med förbundsordföranden om sty-
relsens arbetssätt och arbetsfördelning samt med in-
formation om förestående förstärkningar av kansliet
har valberedningen kommit fram till att styrelsen bör
kunna minskas från 10 ledamöter till 9 och på sikt
även till 8 ledamöter. Valberedningen har även dis-
kuterat styrelseledamöternas arvoden, där nedan-
stående förslag avspeglar att ekonomifunktionen
förstärks på kansliet. 

Efter valberedningens sista sammanträde har Björn
Jönsson 25 april per e-post meddelat han av familje-
skäl frånträder sitt styrelseuppdrag i samband med
förbundsstämman i Norrköping, trots att ett år åter-
står av mandatperioden. Det har med den tid som
återstod av valberedningens arbete då inte varit möj-
ligt att vidta några åtgärder med anledning av Björn
Jönssons besked. 

Sture Bjelkåker (ordinarie revisor) och Björn Carlsson
(revisorssuppleant) står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår förbundsstämman

att antalet förbundsstyrelseledamöter 2011-2012 
ska vara 8,

att till ledamöter av förbundsstyrelsen 2011-2013 
utse Anna Lövgren (omval), Jan Henrik Marin
der (nyval), Annika Gylling Otfors (nyval) och 
Karl-Ingvar Ångström (omval),

att till revisor 2011-2013 utse Sture Bjelkåker 
(omval),

att till revisorssuppleant 2011-2013 utse Björn Carls-
son (omval),

att traktamente normalt utgår vid förrättning för 
förtroendevalda i Sveriges Släktforskarförbund
enligt statens reglemente, 

att styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för 
sina styrelseuppdrag fram till och med stämman
2012 enligt följande: 

• Förbundsordföranden 2,5 prisbasbelopp 
(107.000 kr), 
• ekonomiansvarig, marknadsföringsansvarig 
och IT-ansvarig vardera 0,5 prisbasbelopp 
(21.400 kr) och 
• 1:e vice ordföranden 0,25 prisbasbelopp 
(10.700 kr) och att

• övriga ledamöter som måste ta tjänstledigt 
med helt löneavdrag eller ta ut semester för att
delta i sammanträde med förbundsstyrelsen, 
kan erhålla sammanträdesarvode med 2,6 pro-
cent av ett prisbasbelopp per dag (1.100 kr). 
Efter beslut av styrelsen kan detta även gälla för
andra personer än styrelseledamöter som måste
ta tjänstledigt med helt löneavdrag eller ta ut 
semester för att fullgöra ett uppdrag i Sveriges
Släktforskarförbund. 

Ett prisbasbelopp är fastställt enligt Lagen om allmän
försäkring till 42.800 kr för 2011. Procentsatserna
ovan är avrundade till närmast 50-tal kronor. Valbe-
redningens förslag är enhälligt, med undantag för
att Ulf Berggren har reserverat sig mot arvoderingen
för IT-ansvarig i förbundsstyrelsen.



Jan Henrik Marinder

■ Jan-Henrik är född 1942 och uppvuxen utanför
Ludvika. I unga år flyttade han till Skåne och utbild-
ade sig där och i Uppsala till landskapsarkitekt. Han
har sedan fyllt på med JST-lärarutbildning, företags-
ekonomi och ledarskapsutbildning på högskolenivå.
På sjuttiotalet arbetade Jan-Henrik på parkförvalt-
ningen, sedermera fritidsförvaltningen i Uppsala.

1980 flyttade han och hans familj, Britt, Anna och
Henrik tillbaka till Dalarna och Ludvika. Han arbe-
tade som lärare på Vassbo trädgårdsgymnasium
innan han 1987 fick tjänsten som kyrkogårdschef i de
två församlingar, som ingår i Borlänge kommun.

Under tiden som kyrkogårdschef engagerade han sig
i Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer och fick där
tillgång till ett stort nätverk inom begravningsverk-
samheten. Under 10 år var han ordförande i för-
eningen.

Släktforskning har Jan-Henrik ägnat sig åt sedan
1970-talet. Han har sina rötter i Sjuhäradsbygden på
faderns sida och i Ångermanland på mödernet.
Sedan 2006 är han ordförande i Västerbergslagens
släktforskare, en förening som omfattar Ludvika och
Smedjebackens kommuner. Han har varit engagerad
i kommunal- och kyrkopolitiken.

I övrigt uppfylls fritiden av släktforskning, lite bygg-
nation och ordförandeskap i Fonus. Jan-Henrik sitter
också med i Västerbergslagen ABF:s styrelse och i di-
strikt 6 (Ludvika-Smedjebacken) av Konsumentför-
eningen Svea.

Annika Gylling Otfors

■ Annika har under 25 år varit aktiv inom släktforsk-
ningen i Blekinge och har under denna tid suttit i sty-
relsen för Blekinge Släktforskarförening först som
redaktör för vår tidningen, sedan som vice ordfö-
rande och sedan 1 år som ordförande. 

Annika ingår i Förbundets framtidsgrupp och är även
medlem av styrgruppen för Arkivens Dag i Sverige. 

Hon var tillsammans med Rune Kronkvist drivande
vid Släktforskardagarna i Ronneby 2003 och satt
under några år på 90-talet i förbundsstyrelsen för
Sveriges Släktforskarförbund.

Som platschef för SVAR-projektet i Kallinge sedan
1994, ett samarbete mellan Ronneby kommun och
Riksarkivet, har hon med ett 15-tal medarbetare
framställt sockenkataloger för Södra Sverige och för-
sett Demografisk Databas för Södra Sverige (DDSS)
vid Lunds Landsarkiv med material från Blekinge. 

Projektet har även engagerat sig i Namn åt de döda
både i Blekinge och Kalmar län.

De nominerade
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Förbundsstyrelsens förslag 
till stadgeändringar
■ Förbundsstyrelsen vill lämna förslag till stämman
om några mindre ändringar i våra stadgar. 

§ 17 Valberedning

Nuvarande lydelse: Val vid riksstämma förbereds av
en valberedning. Denna består av fem ledamöter,
varav en är ordförande.

Förslag till ändring: Val vid riksstämma förbereds av
valberedning. Denna består av minst fem ledamö-
ter, varav en är ordförande.

§ 19 Medlemsavgifter

Nuvarande lydelse: Medlemsförening och samman-
slutning skall senast den 31 januari varje år till för-
bundskansliet inge uppgift om antalet medlemmar i
medlemsföreningen respektive sammanslutningen
vid utgången av föregående kalenderår.

Förslag till ändring: Medlemsförening och samman-
slutning skall senast den 31 januari varje år till för-
bundskansliet inge uppgift om det totala antalet
medlemmar i medlemsföreningen respektive sam-
manslutningen vid utgången av föregående kalen-
derår.

§ 20 Motioner

Nuvarande lydelse: Medlemsförening och samman-
slutning har rätt att inlämna motioner till ordinarie
riksstämma. Motioner skall vara skriftliga och insän-
das till förbundskansliet senast den 15 april för att
kunna behandlas av riksstämman samma år.

Förslag till ändring: Medlemsförening och samman-
slutning har rätt att inlämna motioner till ordinarie
riksstämma. Motioner skall vara skriftliga och insän-
das till förbundskansliet senast den 31 mars för att
kunna behandlas av riksstämman samma år.
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Ändrad inriktning 
på prenumerationsregistret

■ Vi har haft bekymmer med vården av vårt prenu-
merationsregister. Det har, trots utbildning och fre-
kvent tillgänglig support, inte blivit bra. Efter
kontakt med programleverantören fick vi tips om ett
företag som skulle kunna hjälpa oss.

Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan fram och
tillbaka och beslutade på senaste styrelsemötet att
låta en prenumerationstjänst i Sunne i Värmland
sköta våra register. 

Ett prenumerationsregister måste skötas hela tiden,
det går inte en dag utan att några poster ändras.

Nya prenumeranter tillkommer, det ska skickas ut
förnyelser och påminnelser etc. Den minsta oordning
får konsekvenser för oss.

Företaget arbetar nu med att räta upp alla felaktiga
poster, vilket successivt kommer att säkerställa alla
uppgifter. Vi hoppas att alla prenumeranter fram till
dess har tålamod med oss.

Prenumerationstjänsten sköter registren för Släkthis-
toriskt Forum, Årsboken och Rötters vänner.

Kontaktuppgifter: 

Tel 0771-15 20 30 (lokalsamtal) mån-fre 09-14
E-post: slaktforsk@prentjanst.se

Svensk-norskt 
släktforskarmöte 
i Karlstad
■ Under helgen 8-9 oktober 2011 kommer ett sam-
arrangemang att hållas i Karlstad med temat
”Skjulte skatter i arkivene”. Det är ett samarbete
mellan Sveriges Släktforskarförbund, DIS Norge,
Värmlands Släktforskarförening och Sverige Amerika
Centret.

I Karlstad möts vi för att byta erfarenheter om hur
både norrmän och svenskar rört sig över gränsen
mellan våra båda länder. Många svenskar, inte bara
från Värmland, utvandrade till Norge för att arbeta,
så som många svenskar också gör idag. Och norr-
männen reste till Sverige.

Det kommer att bli flera spännande föredrag under
de båda dagarna.  Det kommer också att finnas möj-
ligheter till egen forskning i Centrets  bibliotek- och
forskarsal.

Arbetsgruppen arbetar nu med att starta upp en
hemsida där all information kommer att läggas ut
inklusive alla praktiska detaljer såsom förslag på ho-
tell m.m. Håll utkik på Rötter efter mer information!

Antalet deltagare måste tyvärr begränsas så dröj inte
med din anmälan. Sista anmälningsdag är 29/8.

Välkommen till soliga Karlstad i oktober!



09.00-10.00 Drop-in fika och utlämning av 
program och biljetter

10.00-12.00 Ordf konferens med förbundsinfor-
mation. Förbundsstyrelsen

10.00-12.00 Studieledarkonferens. Gunilla 
Didriksson och Anna-Lena Hultman

10:00-12:00 Redaktörskonferens. Anna Lövgren
och Anna-Lena Andersson

12:00-13:00 Lunch

Seminariedeltagarna väljer valfri konferens.
Dagen avslutas med ett gemensamt tema om DNA

13.00-13.45 Wiki-Rötter - hur skriver man? Vad 
kan vi göra tillsammans? Jojje Lin-
trup, Sveriges Släktforskarförbund

13.00-13.45 Kulturarvet - landskapsportaler 
växer fram - ska vi med? Dan Malm-
sten, Kulturarv Östergötland

13.00-13.45 Förbundets utbud och förmåner.
Gunilla Didriksson, Förbundsstyrel-
sen

14.00-14.45 Ta tempen på styrelsearbetet! Gå en
kurs! Erica Olsson, Studieförbundet 
Vuxenskolan

14.00-14.45 Upphovsrätt - vad gäller egentligen?
Cd-skivor, foton, text, register. Talare
i skrivande stund inte klar.

14.00-14.45 Projektet Släktforskning för invand-
- rare - lyssna och begrunda! Jojje Lin-

trup, Sveriges Släktforskarförbund

14.45-15.15 Kaffepaus

Sista delen av dagen har tema DNA - framtidens
genealogi?

15.15-16.00 Genetiska profiler på historiska per-
soner. Är Magnus son till Birger? 
Centret deltog med anlyser av Birger
Jarl och är nu engagerade i efter
arbetet av Magnus Ladulås kvarle-
vor, vars grav öppnades i början av 
året. Doktorand Eva Daskalaki från 
Evolutionsbiologiskt centrum i  
Uppsala

Kort bensträckare

16.10-16.50 DNA som möjlighet i släktforsk-
ningen. Talare i skrivande stund inte
klar

Efter programmet

Alla konferensdeltagare, monterbyggare eller
andra tillresta släktforskare är välkomna till fre-
dagskvällens buffé som står färdigdukad kl 18.30 i
Louis de Geer. Buffén kallas traditionellt, lite felak-
tigt, för Ordförandemiddagen, men det ska, som
sagt, inte avskräcka andra för att känna sig väl-
komna.

Den här kvällen är vikt för en lugn och trevlig stund
tillsammans. Här byter vi erfarenheter över en bit
god mat. Välkomna!

Biljett till buffén beställer du på Släktforskardagar-
nas hemsida www.sfd2011.se

Interna konferenser i Norrköping
■ Konferensdagen på fredagen före öppnandet av
Släktforskardagarna vänder sig till föreningens ord-
förande, tidnings- och/eller webbredaktör och stu-
dieledare. I mån av plats kan andra förtroendevalda
i föreningen beredas plats. 

Föranmälan för deltagande är obligatoriskt. Anmälan
till konferenserna, görs på följande e-postadresser:

Ordförande: ordfkonferens@genealogi.se
Studieledare: studledkonferens@genealogi.se
Redaktörer: redakkonferens@genealogi.se

Sista anmälningsdag är den 12 augusti.

I år gör vi det lite annorlunda, men avsätter ett par
timmar den första delen av dagen för väsentlig in-
formationen för respektive grupp av konferensdel-
tagare.
Tid: 26/8 kl. 10 – 17

Plats: Louis de Geer konsert & kongress, 
konferensavdelningen

Pris: 250 kr  (för- och eftermiddagsfika 
samt lunch ingår)

Före kl 10 hämtar du ut program, din namnbricka
och lunchbiljett för dagen.

Program konferensdagen den 26 augusti
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Urban Sikeborg får årets Örnbergpris
■ Förbundsstyrelsen har beslutat
tilldela Urban Sikeborg Victor
Örnbergs hederspris 2011. Moti-
veringen för detta beslut kan
inte bättre sägas än i den text
som medföljde en av de nomine-
ringar som inkommit med Ur-
bans Sikeborgs namn. Pris-
summan är på 10.000 kr och
kommer att utdelas i samband
med Släktforskardagarna i Norr-
köping.

”Urban Sikeborg är född 1963
och bor i Sollentuna. Urban är
släktforskare sedan tonåren och
redan 1982 kunde man läsa i Häl-
singerunor om den då 19-årige
släktforskaren som gav sig i kast
med Hälsinglands medeltida his-
toria. Han hade redan då som
tonåring publicerat flera genea-
logiska arbeten med inriktning
på Hälsingland och särskilt Nor-
rala socken.

Såväl källkritik som utförlig käll-
dokumentation går som en röd
tråd genom Urban Sikeborgs
släktforskning. Han är också en
släktforskare som gör sin forsk-
ning, och då inte bara resultat
utan också sina källor, tillgäng-
liga för andra forskare genom
såväl tryckta publikationer
(framförallt Släktforskarnas års-
bok och Släkt och Hävd) och som
databas.

För de flesta släktforskare som är
bekanta med Urban Sikeborgs
arbeten är det kanske främst
hans verk om Bure-ättens genea-
logi och Johan Bures släkttavlor
som man känner till. Det innebär
att det för alla släktforskare finns
en lättillgänglig dokumentation
över i vilken utsträckning man
kan lite på genealogiernas äldsta led. Urban har fort-
satt arbetet med att belysa genealogiernas tillkomst;
ett arbete som alltså fortfarande pågår. 

Urban har även granskat andra gamla släktutred-
ningar utifrån ett källkritiskt perspektiv, t ex Svenskt
släktregister, den Alftanska släktkrönikan och pro-
sten Olof Burmans genealogier.  Han har även publi-
cerat metodinriktade arbeten om källkritik, namn-
givning och tionderegistrering.

Urbans egen släktforskning har främst Hälsingland
under 1500- och 1600-talen i fokus. Där har han pu-

blicerat ett antal artiklar samt inte minst databasen
Familjer i Norrala som finns offentligt tillgänglig via
Rötter www.genealogi.se/norrala/data/default.html

Urban Sikeborg är enligt mångas uppfattning en sär-
skilt framstående släktforskare och ett föredöme för
oss andra, särskilt när det gäller källkritik och käll-
dokumentation. Genom sin publicistiska verksamhet
underlättar han dessutom för andra släktforskare
som kan använda och bygga vidare på hans bidrag”. 

Elisabeth Thorsell
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Förbundsstyrelsen har beslutad att dela ut tre He-
dersdiplom 2011. Dessa har tilldelats följande välför-
tjänta släktforskare

Hilding Jacobsson, Uddevalla

■ Hilding är sekreterare i föreningen Uddevalla
Släktforskare. Hilding har varit engagerad länge i
föreningen och har visat ett outtröttligt engage-
mang, berättar föreningens ordförande Berit Bernts-
son. När föreningen har öppet i sin lokal på
tisdagskvällarna finns nästan alltid Hilding där och
hjälper nya som gamla släktforskare, likaså vid före-
ningens öppna hus och på Släktforskningens dag

Hilding är redaktör för föreningens tidning Udde-
valla-Bladet som han också har varit initiativtagare
till. Hilding har hittills hållit 25 nybörjarkurser i
släktforskning som alla har genomförts i föreningens
regi.

Börje Gustafsson 
Kronobergs Genealogiska förening

■ Kronobergs Genealogiska förening har nominerat
Börje Gustafsson till förbundets Hedersdiplom för
hans oegennyttiga arbete i föreningen.

Börje ser framför allt till att all den tekniska utrust-
ningen som finns i föreningen fungerar som det är

tänkt, ett inte nog så viktigt arbete i en ideell för-
ening. Det handlar om allt från utrustning och nät-
verk till administrationen av föreningens omfattande
databas som man har arbetet med i flera år. Som
bevis på hur mycket man uppskattar Börjes arbete
har föreningsstyrelsen nominerat Börje till detta pris.

Gunnar Jonsson, Säffle

■ Gunnar har sedan 1993 varit sekreterare och leda-
mot av Värmlands Släktforskarförenings styrelse.

Gunnar är också redaktör för nättidningen Värm-
landsrötter som han utvecklat på ett förtjänstfullt
sätt. Särskilt ska framhållas de olika sockensidorna,
som inte minst är värdefulla för alla släktforskare
utanför länet som inte är bekant med de lokala för-
hållandena.

Gunnar Jonsson har sammanställt två ortregister, ett
för Värmland och ett för Dalsland där samtliga bruk,
gårdar och torp upptas i alfabetisk ordning. Gunnar
har också varit sammanhållande i projekt med olika
register som föreningen tagit fram.

Värmlands Släktforskarförening, som har nominerat
Gunnar Jonsson, framhåller många olika projekt till
släktforskningens nytta som Gunnar är aktiv i och
menar att Gunnar är väl förtjänt att få motta för-
bundets hederspris.

Hedersdiplom 2011

■ I höstas upptäckte vi av en händelse en annons på
Internet där inte bara Sveriges dödbok 1901-2009
utan även andra s.k. befolkningsskivor var till salu.
Alla piratkopierade och till försäljning till hälften av
det pris som skivorna kostar bl.a. i Rötterbokhan-
deln!

Nu fick det vara nog med detta tilltag! Sveriges
Släktforskarförbund polisanmälde perso-
nen bakom annonsen för brott mot
upphovsrätten för vår CD och be-
gärde skadestånd. Åklagaren valde
att gå vidare med målet och nu
har domen kommit, vilket har
uppmärksammats i flera tid-
ningar.

Domen gav böter på 4.800 kr och
förbundet har därutöver fått ett
belopp i skadestånd. Inga stora
pengar, men domen i sig är vägle-
dande och visar att piratkopiering
inte heller accepteras av samhället.

Piratkopiering fick konsekvenser

Piratkopiering blev dyrt 
för en 70-årig Stockholmare
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■ Det nyinstiftade priset - Årets Eldsjäl - fick gläd-
jande så många förslag att förbundsstyrelsen detta
jubileumsår beslutade att dela ut tre stycken Eld-
själspris. Två stycken till förtjänta släktforskare och
ett till en välförtjänt förening.

Kullabygdens Släktforskare, Höganäs

I den föreningen har man en hel grupp eldsjälar som
under lång tid har arbetat med att kartlägga den s.k.
Kullasläkten från Kullabygden.

Den drivande kraften heter Gunnar Persson, det är
Gunnar som registrerar och ordnar med alla namn
och årtal som de övriga i gruppen plockar fram. Alla
bidrar sedan med kontrolläsningar av materialet så
att allt blir rätt. Hittills har tre böcker kommit ut och
en fjärde bok är på väg.

Alla i teamet gör ett ”jättejobb” säger Birgitta Svan-
tesson, ordförande i föreningen, som tillsammans
med övriga i styrelsen ville ta chansen och premiera
hela gruppen för allt det arbete man under så lång
har lagt ned.

Örjan Hedenberg, Järfälla

Jag är mäkta imponerad över det arbete som Örjan
har gjort, skriver Stig Geber, som har nominerat
Örjan till årets eldsjälspris. 

Örjan har tagit fram en mycket stor mängd poster
med smeder och deras familjer till Smedsläktsför-
eningens numera välkända CD-skiva Smedskivan.
2009 utkom den sjätte och till sommaren blir den
sjunde skivan klar med ännu flera poster. Och bakom
mycket av allt detta, står Örjan med sitt impone-
rande arbete.

Det handlar inte bara om att skriva ned en massa
namn och årtal, man ska också sätta in personerna i
rätt släkt, skriver Stig vidare. Och det kan nog vara
nog så knepigt ibland. Bara Örjan vet hur många för-
samlingar han har dammsugit efter smederna och
deras familjer för att få familjerna så kompletta som
möjligt.

Anneli Andersson, Mellerud

Anneli har sedan 1988, då hon började engagera sig
i släktforskning, arbetat med flera olika forsknings-
projekt och varit aktiv i flera föreningar. Det har in-
neburit att Anneli fått ett stort kontaktnät både i
Sverige och i USA då emigrationen från Dalsland till
Nordamerika varit av särskilt intresse för Anneli.
Amerikaner med rötter i Dalsland får en kunnig ci-
ceron i Anneli, som reser runt med dem och visar
platser och gårdar som deras förfäder utvandrade
ifrån.

Det var ca 50.000 dalslänningar som emigrerade till

USA. De har registrerats i en databas som komplet-
teras med vart de tog vägen när de kom fram. 

På sina resor till Nordamerika besöker Anneli kyrko-
gårdar och fotograferar gravstenar för att komplet-
tera den stora databasen med uppgifter och
fotografier.

Anneli värnar varmt för att den yngre generationen
ska börja släktforska. Under höstterminen 2009 ge-
nomförde Anneli ett projekt i Nordalsskolan i Melle-
rud för en årsklass 6. Det handlade om att lära
eleverna om emigrationen och de fick göra egna
forskningsarbeten.

Det är mycket släktforskning i Annelis liv, men då det
är så intressant är det inte svårt att lägga ned sin själ
i det – därför får Anneli ett av årets eldsjälspris!

Och här är årets Eldsjälar!

ANGELÄGET 1 ● 2011 37

Namn åt de döda
- mer hjälp behövs!
■ Om vi ska gå i mål med en komplett sista CD-skiva
för hela 1900-talet behöver vår projektledare Anna-
Lena Hultman fler registrerare. Det finns några delar
av Sverige där det behöver göras extra arbetsinsat-
ser.

Anna-Lena uppdaterar kontinuerligt Rötter, kika
under projektet där. Kanske kan er förening ta sig
an andra delar av Sverige också? Anordna en ar-
betsdag på landsarkivet för att göra klart de sista år-
talen 1942-1946? Alla goda idéer behövs!

Förbundet ställer ut 
på Seniormässan i Älvsjö
■  Den 2-4 november pågår Sveriges största mässa för
aktiva seniorer på Älvsjömassan. Mässan innehåller
flera olika teman, bl.a. fritid och hobby och där kom-
mer man i år att hitta Sveriges Släktforskarförbund i
en monter.

Senior är Sveriges största mässa för målgruppen, ak-
tiva seniorer. En rapport från Handelns Utrednings-
institut (HUI) visar att konsumenter över 55 år är det
mest resursstarka ålderssegmentet i ekonomin och
att äldre konsumenter utgör en stor potentiell
grupp. Enligt HUI beräknas denna köpstarka mål-
grupp till 2015 överstiga två miljoner individer i Sve-
rige. 

Nu ska vi intressera denna stora målgrupp för
släktforskning! 

Senior 2010 besöktes av drygt 8.200 personer. Läs
mera på www.seniorfair.se
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■ Nu har Wiki-Rötter, släktforskarnas egen encyklo-
pedi, existerat i ett halvår. Antalet artiklar har snabbt
vuxit till över 800 och wikin har utvecklats till en vik-
tig informationskälla för alla svenska släktforskare.
Ambitionen är, att det ska bli lika självklart för
släktforskare att slå i Wiki-Rötter, som när man slår i
Wikipedia eller Gula sidorna när man söker annan
information.

En wiki - från hawaiiska wiki som betyder snabb - är
en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt
kan redigeras av besökarna själva. Tekniken är mo-
dern och lättillgänglig och bygger på idén att alla
har kunskaper att dela med sig av, och att de riktiga
experterna inte bara är en lite klick självutnämnda
sådana utan består av alla som gjort erfarenheter i
släktforskningens verklighet.

För att få skriva i och redigera Wiki-Rötter krävs bara
att man är en registrerad användare, ingenting
annat. Vi som arbetat med Wiki-Rötter hittills söker
därför alla släktforskare som vill dela med sig av sina
egna erfarenheter som släktforskare, sina kunskaper
i släktforskarprogram, sina kunskaper om arkiv, bib-
liotek, släktforskarföreningar, regioner, landskap, lit-
teratur, metodik, historia, etc. 

Vi söker dem som kan förklara vad en kyrkoherde är,
vad landsarkivet i Härnösand sysslar med, vad natio-
nalitet innebär, vad en landshövdings historiska ar-
betsuppgifter varit, eller vad Genealogisk Ungdom
sysslade med på sin tid… 

Vi söker också efter dem som har erfarenhet av att
släktforska i andra länder. För hur ska vi bära oss åt
för att hitta barnbarnens rötter om sonen har gift sig

med en syriansk flicka, eller dottern flyttat iväg till
Bryssel och bildat familj där?

För att Wiki-Rötter ska fortsätta växa behöver infor-
mation om Wiki-Rötter nå medlemmarna i våra för-
eningar. Glöm därför inte att berätta om Wiki-Rötter
och vad en wiki är på medlemsmöten, i förenings-
tidningen m.m. Använd gärna denna text eller klipp
på exempel från Wiki-Rötter som vi gärna skickar till
redaktörerna. Välkommen till Wiki-Rötter!

Var med och bygg Wiki-Rötter!

Wiki-Rötter kan
bara bli bättre,
men det hänger
också på dig i
föreningen hur
fort Wiki-Rötter
kommer att ut-
vecklas och vilket
material som
skrivs i wikin.

Fyra Studieledarkurser 2010
■ Under 2010 genomförde Gunilla Didriksson och
Anna Lena Hultman fyra kurser för studieledare. Den
första genomfördes i januari i Hössna utanför Ulri-
cehamn, sedan i Lindesberg i mars, Flen i maj och i
oktober i Alvesta. Totalt har 96 personer deltagit i
kurserna under året.

Det var också planerat för en kurs i slutet av förra
året i Sundsvall, men den fick tyvärr ställas in på
grund av för få anmälda. Denna kurs kommer istäl-
let att genomföras i höst. 

Frågor som rör studieledarkurserna bör lyftas upp
och diskuteras. På Studieledarkonferensen i Norrkö-
ping i augusti, kommer frågan om grundkurser,
hemuppgifter och fortsättningskurser att tas upp till
diskussion. 

Välkommen att delta i den diskussionen!

Gunilla Didriksson
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■ Antalet utlandsfödda i Sverige uppgår till omkring
1,5 miljoner personer. Tillsammans med efterkom-
mande generationer utgör gruppen idag bortåt en
tredjedel av den svenska befolkningen och integre-
ringen gör att antalet svenskar med omedelbar ut-
ländsk etnicitet kommer att överträffa den etnisk
”helsvenska” inom några decennier. 

Detta är en utmaning, både för släktforskarna och
för samhället i övrigt, som inte vidtagit någon sär-
skild beredskap för den kraftigt förändrade demo-
grafin. För framtida svenska släktforskare kommer
brutna släktband och språksvårigheter göra det syn-
nerligen svårt att hitta rätt när man i framtiden söker
rötterna utomlands. Speciellt sedan de generationer
som utgjort banden dött bort och kontakterna med
ursprungslandet förlorats. 

Släktforskarrörelsen är idag en extremt homogen
grupp där det är ytterst sällsynt att påträffa någon
utomnordisk person. De bortåt 75.000 organiserade
personerna som är sysselsatta med denna hobby-
verksamhet utgör en återspegling av det samhälle
som Sverige var för över hundra år sedan. Detta
beror inte på att ointresset är större hos invandrare,
utan att resurserna som erbjuds nästan enbart vän-
der sig till personer som har rötterna i Norden och
de nordeuropeiska grannländerna. Detta blir alltmer
uppenbart ju åtkomligare kyrk-
böcker och andra dokument
blir för allmänheten. 

Släktforskning utgör en viktig
faktor för tillhörigheten till ett
samhälle. Våra förfäder ut-
gjorde den historia som vi får
läsa om i skolan – men utan att
göra den koppling som man får
som släktforskare är det svårt
att sätta historien i förbindelse
med sin egen person. Genom
att lära känna sin historia får
man också en större förståelse
för andra gruppers kultur, vilket
motverkar segregation. Känner
man till att kvinnor i den
svenska landsbygden aldrig vi-
sade sig ute utan huvudbonad
på 1800-talet, får man en större
förståelse för dagens muslimska
kvinnor. Känner man till sina
egna traditioner, är det lätt att
ta till sig andras (detta gäller åt
båda hållen). Genom egen
släktforskning får man också ett
nytt perspektiv på sin härkomst,
som i allmänhet inte är så
okomplicerad och banal, utan
ofta innehåller främmande här-
komst genom tidigare genera-
tioners migrationer.

Primära mål: 

● att vidareutveckla Wiki-Rötter (som är ett resul-
tat av den första tidens arbete) och också göra 
till en effektiv och rik kunskapskälla för den som 
söker sina rötter i utlandet.

● att uppmuntra etniska minoriteter i Sverige till 
att bilda släktforskargrupper – och på längre sikt 
initiera bildandet av nya släktforskarföreningar 
bland dessa.

● att påbörja bygget av ett nätverk som arbetar 
med att samla och publicera information om hur 
man släktforskar utomlands, särskilt i de ”nya” 
invandrarländerna.

● att upprätta nya kanaler för internationellt sam-
arbete med släktforskare i andra länder, särskilt 
de länder där många svenskar har sitt ursprung.

● att i förlängningen uppmuntra släktforskning 
hos barn och ungdomar genom att gå ut till sko-
lor med information (detta förutsätter att infor-
mation finns – se ovan).

Jojje Lintrup, projektledare

Släktforskning för invandrare

Släktforskning för invandrare är en framtidsfråga för släktforskarrörelsen.
Därför pågår ett projekt kring dessa frågor.



■ När målet och riktningen är definierad för utveck-
lingen av Rötter och dess databaser, är det inte ro-
ligt när det kommer ett bakslag. 

Under andra halvan av 2010 och fortsatt 2011 har vi
haft ett antal störningar i form av attacker och in-
jektioner, som direkt har påverkat alla som varit in-
loggade på förbundets hemsida. 

Attacker är en form av massinloggningar under en
mycket kort tid, som resulterar i stora serverbelast-
ningar. Det går väldigt trögt att bläddra, söka eller
göra något överhuvud taget på hemsidan. Besökare
på hemsidan blir arga och klagar på att Rötter inte
fungerar.

Attackerna riktar sig till fält som kräver någon form
av lösenord, såsom exempelvis Anbytarforum, For-
skarkatalogen och ett antal specialinloggningar för
våra moderatorer och administratörer. Här kan också
nämnas inloggningsfälten i de lokala och regionala
landskapsrötterna, som ligger på samma servervo-
lym.

Injektioner är en ännu värre företeelse, som främst
riktar sina angrepp mot de inloggningsfält som fö-
rekommer. Man använder specialskript för att stjäla
exempelvis e-postadresser, register, användaruppgif-
ter och liknande. Man kan även ändra på kod så att
allt i värsta fall blir förstört!

Stor attack i december

Med full kraft i december, strax före Lucia, kom åt-
skilliga attacker och injektioner som resulterade i ett
antal serverstopp. Vi kunde spåra det främst till Kina.

Introduktionen av det nya inloggningssystemet till
Konsulatsarkiven fick flyttas 1½ månad framåt. In-

loggningssystemet är ett helt nytt separat system,
helt skild från de övriga systemen som exempelvis
Anbytarforum, Förbundsforum.

Inloggningssystemet fungerar som en dörrvakt, man
måste ha ett abonnemang för att få tillgång till en
eller flera databaser. Användarnamnet är unikt och
tilldelas behörig person tillsammans med ett lösen-
ord. Lösenordet kan däremot ändras av personen
efter inloggning. Alla abonnenter har en egen sida,
där aktuella användaruppgifter finns angivna samt
vilka abonnemang som är aktiva. 

För att bli antagen som en aktiv abonnent måste det
finnas en giltig e-postadress. Alla abonnemang löper
på 12 månader från betalningsdagen. Allt sker via
personens e-postadress. Abonnemanget kan bara
vara knutet till en fysisk person. Försöker två personer
logga in samtidigt med samma lösenord spärras man.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete mellan flera olika
system och inblandade företag för att förkorta tiden
mellan beställningsdagen av ett abonnemang via
Rötter-Bokhandeln och utskicket av användarupp-
gifterna.

Alla aktiva Röttervänner har idag fått användarupp-
gifter för att få behörighet att använda det första
konsulatsarkivet ”Medborgarskapshandlingarna”.
Det återstår ännu några arkiv att fylla på databasen
med.

Inom kort kommer även det delar av det andra kon-
sulatet ”Nationalitetsmatriklarna” bli tillgängligt för
Röttervännerna.

Ytterligare abonnemang kan komma att diskuteras
senare i år. Det kan t ex handla om att kunna prenu-
merera digitalt på Släkthistoriskt Forum.

IT-satsningarna fortsätter!

Medborgarskaps-
handlingar är tillgängliga
för den som är Röttervän.

Röttervännerna är en vik-
tig resurs för utvecklingen
av Rötter och de kommer
att få ett antal fördelar
bakom den inloggning
som Röttervännerna har
tillgång till.
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Gravvårdsdatabas

Med full kraft pågår projektet Gravvård som vi tidi-
gare berättat om i olika sammanhang, se också arti-
kel i Släkthistoriskt Forum. 

Arbetet är mycket omfattande med att fotografera
handlingar och komplettera med uppgifter om vilka
personer som är begravda. Materialet är hämtat från
vårt arkiv, som under drygt 30 år fyllts på från frivil-
liga gravstensinventerare.

Kvalitén varierar högst anmärkningsvärt, men vi
hoppas att nya krafter kan både ersätta och kom-
plettera tidigare inventeringar till en fullgod pre-
sentation. Vi tror också, som vi tidigare har skrivit,
att originalen finns kvar ute hos föreningarna.
Många föreningar har skickat in fotostatkopior till
förbundet, de kopiorna kan inte användas.

Gravvårdsprogrammet kommer att presenteras i tre
steg. Det första steget är att man skall kunna söka
och visa resultatet på ett intressant sätt medan steg
2 innehåller även moduler för att gravstensinventa-
ren själv skall kunna lägga in sina handlingar och fo-
tografier direkt i programmet. Steg 3 kommer att
kompletteras med kyrkogårdskartor, i den mån det
finns att tillgå, för att lättare hitta och söka i data-
basen.

Gravvårdsdatabasen kommer ligga fritt för alla på
Rötter.

Porträttfynd

Porträttfynd är ett av de mest besökta programmen
på hemsidan. Många släktforskare har nog hittat ett
och annat fotografi som annars skulle blivit
bortglömt. Tyvärr finns det ett antal fel och brister
som varit svåra att rätta till, samt att många av våra
trogna porträttfyndsbesökare under åren haft en del
synpunkter på hur man borde förbättra program-
met. 

Att ändra och förbättra nuvarande programvara,
som är från år 2002, kommer tyvärr inte att leda till
de möjligheter som är önskvärda. Vi kommer att
skapa en helt ny programvara med betydligt bättre
möjligheter att åstadkomma parallella sökningar,
jämföra fotografier och få egna rapporter efter eget
val. Databasen skall inte heller ha begränsningar i
antalet objekt som tillförs den. Projektet kommer att
påbörjas under 2011.

Föreläsarbank

Att hitta en föreläsare som välvilligt kan komma ex-
empelvis på ett årsmöte, kanske inte alltid är lätt. För
att underlätta sökandet kommer vi att skapa en fö-
reläsarbank, där vem som helst kan ange sina kon-
taktuppgifter, ämnen och reservationer. Detta
projekt kommer att starta i slutet av 2011.

Björn Jönsson, IT-ansvarig

Rapport från Rötterbokhandeln
■ Bokhandelns utveckling har under 2010 varit
mycket stark, mycket tack vare utgivningen av Sveri-
ges Dödbok 1901-2009, men alla produkter i Rötter-
bokhandeln säljer mycket bra. Den goda försälj-
ningen har fortsatt under första kvartalet 2011. Röt-
terbokhandeln har blivit väl etablerad och upp-
märksammas nu även utanför vår krets.

Hittills har två handböcker utkommit och de har
båda blivit stora försäljningsframgångar. I början av
året kom handboken Fader okänd och halva första
upplagan av den har redan sålts. Fantastiskt roligt,
tycker vi! 

När vi ses i Norrköping finns det två nya handböcker
att erbjuda föreningsmedlemmarna i höst. Och Års-
boken 2011 kommer att finnas där rykande färsk att
inhandla.

Den starka försäljningsutvecklingen har möjliggjort
att förbundet nu sänker priserna på en del av pro-
dukterna till förbundets medlemsföreningar, vilket
möjliggör för föreningen att tjäna ytterligare på för-
säljningen till sina medlemmar.

Kommissionsförsäljningen till föreningarna har ökat
kraftigt, då allt fler föreningar ser möjligheten till
inkomster och att kunna erbjuda sina medlemmar
fraktfria inköp.

Vid alla köp i Rötterbokhandeln har expeditionsav-
giften slopats och när betalning sker med kort till-
kommer inte heller faktureringsavgift. När nu
Rötterbokhandelns kunder allt mer betalar med
kort, effektiviseras ekonomirutinerna för förbundet,
vilket är bra för alla parter.

Det finns stora utvecklings- och presentationsmöj-
ligheter för Rötterbokhandelns produkter genom
nytänkande – hur kan t ex din förening också stärka
sin föreningskassa? Förbundet hjälper gärna till med
idéer. Glöm inte heller alla säljbladen som ni hittar
under Förbundsnytt på Rötter.

Sortimentet i Rötterbokhandeln ska öka, och kan
kanske öka ännu mera om vi också delar upp sorti-
mentet region- eller landskapsvis. Då kan föreningar,
som ger ut cd-skivor och böcker av regional karak-
tär, få möjlighet att ännu bättre exponera och sälja
sina produkter i Rötterbokhandeln.

Ta vara på möjligheten att sälja era produkter där de
syns och möter släktforskare från hela landet! Det är
en förmån som erbjuds förbundets medlemsför-
eningar. Använd säljkanalen Rötterbokhandeln –
den annonseringen kostar inte föreningen något.

Gunilla Didriksson
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Upplev 
Norrköping
■ Årets släktforskardagar är koncentrerade till det
unika Industrilandskapet, mitt i stadens centrum.

Under ert besök i Norrköping hoppas arrangörerna
att det också ska finnas tid och lust för annorlunda
upplevelser. En rundvandring i Industrilandskapet
utmed Strömmen, ett besök på Stadsmuseet eller Ar-
betets museum och deras dagsaktuella eller perma-
nenta utställningar. I området ligger också topp-
moderna Visualiseringscenter C med hissnande film-
upplevelser i sin domteater och med högteknolo-
giska utställningar.

Varför inte en kaffepaus på Färgargården vid Ström-
men eller strosa runt i kvarteret Knäppingsborg med
sina restauranger och småbutiker.

Längs den pulserande Drottninggatan, med sina va-
ruhus och gula spårvagnar, ges möjligheter till shop-
ping. I Carl Johans Park finns den berömda Kaktus-
planteringen, med 25.000 kaktusar till beskådning. 

Ett besök i Kolmårdens Djurpark är en självklarhet
för såväl gammal som ung.

Turistorganisationen Upplev Norrköping finns på
plats med en monter på entréplanet i Louis De Geer.
Där får ni mera tips och svar på era frågor. Via deras
hemsida: www.upplev.norrkoping.se kan ni också
boka hotellrum och biljetter till utflykter och evene-
mang. 

Tel: 011-15 50 00
E-post: upplev@norrkoping.se
Adress till turistbyrån: Källvindsgatan 1, Värmekyr-
kan, 602 40 Norrköping

WEBBADRESSER

Stadsmuseet
www.norrkoping.se/kultur-fritid/museer/stadsmu-
seum/

Arbetets museum
www.arbetetsmuseum.se

Visualiseringscenter C
www.visualiseringscenter.se/index/sv

Färgargården
www.svenskafik.se/cafeer/cafe-fargargarden-i-norr-
koping

Knäppingsborg
www.knappingsborg.se

Kaktusplanteringen
www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsmiljo/parker/carl-
johans-park/panorama1



Fredagen den 26 augusti 2011

08.00 – 17.00   Utställarna, monteruppsättning  
Trozelligallariet och Flygeln

10.00 – 17.00 Sveriges Släktforskarförbund
Ordförandekonferens    
Konferensrum 6 – 7
Redaktörkonferens        
Konferensrum 1 – 2
Studieledarkonferens    
Konferensrum 3 – 4

18.30 – 22.00   Serveras buffé, Bistro

Lördagen den 27 augusti

08.00 Öppnas  för  utställarna
09.00 Mässan öppnas för allmänheten

Trozelltgalleriet och Flygeln

10.00 – 11.00   INVIGNING
De Geerhallen

11.15 – 11.40 Föreläsning, De Geerhallen
12.00 – 12.45  Föreläsning, De Geerhallen
13.00 – 16.30  Sveriges Släktforskarförbunds 

Riksmöte, De  Geerhallen

13.30 – 16.15 Föreläsningar, Hemerycksalen
13.30 – 16.15 Föreläsningar, Konferensrum  6 – 7
10.00 – 16.45 KontaktTorget, entréplanet, Flygeln
10.00 – 16.15 SläktSök, F 15,  Flygeln
10.00 – 16.30  KontaktTorget, entréplanet, Flygeln
13.15 – 14.15   Föreläsning Konferensrum 3 – 4
13.30 – 16.30  Föreläsning Konferensrum 3 – 4
17.00                Mässan stänger
18.30                Jubileumsbanketten, Värmekyrkan

Söndagen den 28 augusti

08.00                Öppnas för utställarna
09.00                Mässan öppnas för allmänheten, 

Trozelligalleriet och Flygeln
09.30 – 15.15   Föreläsningar, Hemerycksalen
09.30 – 15.45   Föreläsningar, Konferensrum  6 – 7
10.00 – 15.15   KontaktTorget entréplanet, Flygeln
10.00 – 15.30   SläktSök, F 15,  Flygeln
10.00 – 14.45   Kontakttorget, entréplan, Flygeln
15.15                Dragning Mässkataloglotteriet
16.00                Mässan stänger

INVIGNINGSPROGRAM
Sveriges Släktforskarförbunds Riksmöte och Släktforskardagar i Norrköping.

Lördagen den 27 augusti 2011 klockan 10.00-11.00
Louis De Geer konsert & kongress, De Geerhallen

FESTOUVERTYR

VÄLKOMMEN TILL NORRKÖPING
Li Teske, Kommunfullmäktiges Ordförande

MUSIK

FÖRBUNDET 25-ÅRS JUBILERAR
Barbro Stålheim, Ordf Sveriges Släktforskarförbund

MUSIK

INVIGNING
Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland

HEMVÄRNETS MUSIKKÅR ÖSTERGÖTLAND - DIRIGENT BJÖRN SUNNERSTAM
Konferencier Anders Lyngenberg

Direkt efter invigningsceremonin följer två föreläsningar:

11.15 – 11.45 Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
12.00 – 12.45 Christopher O´Regan, författare

RAMPROGRAM

Senaste nytt: www.sfd2011.se
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Årsboken 2011 är här
Släktforskarnas Årsbok är ett forum för längre och
mer djuplodande artiklar om släktforskning och
angränsande ämnen. Varje årgång rymmer 15-20
kortare och längre artiklar av både kända och
mindre kända författare.

Årsbok 2011 innehåller - liksom tidigare årgångar
- en rad spännande och nyttiga artiklar, som du
inte vill vara utan. Några exempel:

Arbetarsmåbruk, en tid släktens levebröd,
av Irma Ridbäck (rör Norrbotten)

Ett förbund blir till och växer upp
Sveriges släktforskarförbund fram till år 2000, 
av Elisabeth Thorsell

Ifrån hednatid en talrik och hedrad släkt
Den historiska framställningen av Bureättens
äldre led, av Urban Sikeborg

Hans hjärta kan ej längre se mitt lidande
Om Maria Sophia Thomée, vice pastors Pisarski
och engelske pappersmästaren Bond, 
av Mats Pettersson

Gravarna i Stora Skedvi kyrka, 
ett bidrag till gravvårdsinventeringen, 
av Leif Olofsson

Släkten Holm i Söderköping,
av Kristina Edström och Christian Juliusson

Familjeregister för Kuoksu by 1640-1900, 
av Erik Kuoksu

Bonden Anders Larsson i Harbro,
Björnlunda, av Michael Lundholm 

En dag på tinget anno 1644, 
av Andreas Karlsson och Anna Karlsson
(rör Halland)

Rötter i torpet Långhagen i Sya socken i
Östergötland, av Henrik Mosén

Filio Unico Moesta Mater
Ett studentöde, av Carl Mikael Carlsson

"En kort Biographi (om mig sjelf)"
Kyrkoherden Gustaf Westerlunds minnen, 
av Curt Carlsson

Corfitz Cronquist, olycklig skribent "Down
Under", av Åke Adolfsson (om en tidig Australi-
enemigrant)

Köp din egen Årsbok till MÄSSPRIS i Förbundets monter F:17


