
ANGELÄGET 1/2014 
Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer                                 Maj 2014

Kallelse till riksstämma 2014
Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund till ordinarie riksstämma 2014.

Dag Fredag den 29 augusti 2014
Tid Kl 16.00 – 19.00 
Plats Karlstads Mäss- och konferenscenter CCC, Tage Erlandergatan 8 A. 

Plan 4, konferenssal ”Sola”. Deltagare med eventuellt funktionshinder går in via plan 3.

Programmet inleds kl. 12.00 med flera programpunkter. Kaffe för stämmoombuden kl 15.30. 
Direkt efter stämman inbjuds alla stämmodelegater till buffé i restaurangen på entréplanet. 
Buffébilje� kommer a� finnas i kuvertet med stämmohandlingarna. Läs mera om anmälan på sidan 3.

Sekretariatet 
Sekretariatet kommer a� finnas vid ingången till stämmolokalen. 
Sekretariatet är öppet kl 10.30 - 12.00 samt kl 15.15 - 15.45. 
Alla ombud ska ha anmält sig i sekretariatet för registrering och för a� hämta ut 
stämmohandlingarna senast kl 15:45. 

Förslag till dagordning
1.  Fastställande av röstlängd samt anmälan av nya medlemsföreningar.
2.  Val av ordförande och vice ordförande samt anmälan av sekreterare.
3.  Val av två ombud a� jämte ordföranden justera protokollet.
4.  Val av rösträknare samt ev. övriga mötesfunktionärer.
5.  Fastställande av dagordning.
6.  Fråga om riksstämman blivit behörigen utlyst.
7.  Behandling av förbundsstyrelsens årsredogörelse med verksamhets- och förvaltningsberä�else inklusive 

revisorernas berä�else för föregående verksamhetsår samt fråga om beviljande av ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsen.

8.  Behandling av motioner.
9.  Behandling av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
10. Val av förbundsordförande för en tid av två år.
11. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen
12.   Val av två revisorer och två ersä�are, på sådant sä� a� hälften av platserna står till förfogande varje år. 

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

avslutats.
14.   Övriga ärenden.
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Välkommen till Karlstad!
Ombud vid stämman
Enskilda föreningar har rä� till följande antal ombud: 
1 - 299 medlemmar E� ombud
300 - 999 medlemmar Två ombud
1.000 eller flera medlemmar Tre ombud

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

E� ombud kan inte representeras genom fullmakt.

Anmälan av ombud 
Föreningen ska anmäla ombud till förbundskansliet se-
nast den 1 augusti 2014 på följande mejladress:
ombud2014@genealogi.se

Anmälan ska innehålla samtliga namn på ombud och
vilken förening ombudet representerar! Endast vid sär-
skilda skäl får ombud anmälas till sekretariatet som är
öppet kl 10.30-12.00 samt kl 15.15-15.45 på stämmodagen.

Bindande anmälan till buffén
Direkt efter stämman är alla alla ombud och valda funk-
tionärer välkomna till en buffé. Anmälan görs samti-
digt med ombudsanmälan. Ange även även eventuella
allergier.

Anmälan till buffén är bindande för föreningen. Uteblir
man utan a� i god tid (senast 12 augusti) lämna åter-
bud, måste vi tyvärr debitera 225 kr/kuvert.

Medresande, monterbyggare m fl
Medresande, monterbyggare, andra besökare är också väl-
komna till buffén. Bilje�bokning görs på www.sfd2014.se

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

Stämmoavgift och resebidrag
Medlemsorganisationerna erlägger inte någon stäm-
moavgift. Det är däremot mycket viktigt a� anmälan
sker i tid! 

Resekostnader överstigande 500 kr per närvarande
ombud ersä�s. Vid samåkning i bil ersä�s kostnaden
med 18:50/mil och bilföraren ersä�s för antalet passa-
gerare enligt statens reglemente.

Ansökan om resebidrag skickas efter stämman, inom en
månad, av medlemsorganisationen till förbundets
kansli i Stockholm på en särskild blanke�. Denna finns
i det kuvert med stämmohandlingar, som ombuden er-
håller när de hämtar ut handlingarna på plats. 

Observera a� färdsä�et ska vara tåg 2:a klass eller billi-
gare alternativ. Bästa pris erhålls vid tidig bokning hos
SJ. Andra kostnader som hotell, mat och dylikt ersä�s
inte.

Annan närvaro
Enskilda medlemmar i förbundets medlemsorganisa-
tioner har närvarorä� vid stämman. Y�rande- och röst-
rä� innehas endast av dem som är ombud för
medlemsorganisationer. Andra släktforskarföreningar
är välkomna a� sända observatörer till riksstämman.

Stämmohandlingar
De ärenden som beräknas bli behandlade på riksstäm-
man återfinns i förslaget till dagordning på första sidan.

Årets släktforskardagar hålls i Karlstad CCC

Anmälan senast 1 augusti
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Tack för mig!
■ Och tack för a� jag har få� ha ert förtroende a� vara
förbundsordförande för Sveriges Släktforskarförbund
under sex år. Det har varit sex fantastiska år tillsam-
mans mer er.

Så här, i slutet av en bana, ti�ar man gärna i backspe-
geln och försöker minnas det som har varit. Det man
minns, är ju först och främst det roliga och utvecklande.
Det mindre roliga, det som kanske t.o.m. har varit en
besvikelse, vill man helst lämna bakom sig.

E� förbund, som mycket annan verksamhet, behöver
olika krafter under olika perioder. Mi� uppdrag och
min styrka tillsammans med förbundsstyrelsen har
varit a� vända förbundets ekonomi och bidra till pro-
jekt som både utvecklar rörelsen och ger inkomster för
fortsa�a förbä�ringar. Vi har få� arbeta hårt med eko-
nomin, det var många veckotimmar utöver ordinarie yr-
kesliv de första åren. Jag tror jag hade ca 70 timmars
arbetsvecka under nästan e� par år. Varje sten vände vi
på för a� hi�a besparingar.

Jag vill särskilt tacka de styrelseledamöter som var med
under den här perioden, ingen nämnd men heller ingen
glömd. Vi gjorde tillsammans e� fantastiskt arbete!

Särskilt gäller det etableringen av den nya webbokhan-
deln på Rö�er. Programvaran var inköpt sedan något
år för dyra pengar men inte sjösa�. Gunilla Didriksson
lade under e� par år ned sin själ i a� få fart på rö�er-
bokhandeln, e� framgångsrikt arbete som sedan kunde
lämnas över till den löpande kansliverksamheten.
Sedan flera år är Rö�erbokhandeln, vari förlagsverk-
samheten ingår, förbundets största inkomstkälla. Dvd-
skivan Sveriges dödbok har över åren varit en stor
försäljningsframgång och 2014 kommer nr 6 med alla
döda 1901-2013.

Handböckerna, en ursprunglig idé som Ted Rosvall
lämnade över till oss 2008, har också varit en stor succé.
Hi�ills har sju stycken blivit utgivna och flera är på
gång. Ämnena är egentligen oändliga, vi släktforskare
är vetgiriga, det som till viss del begränsar utgivningen
är a� hi�a goda förfa�are.

En motgång under flera år har varit utvecklingen för
Årsboken. Det är en besvikelse a� förbundet inte har
mera stöd för Årsboken, och den kvalité som den vill
stå för, hos medlemsföreningarna. Mycket få föreningar
skriver om Årsboken i sina medlemsblad eller på sina
hemsidor. Årsboken verkar tyvärr passera som något
ointressant.

För a� försöka vända trenden har nu Årsboken och
även Släkthistoriskt Forum nya redaktörer. Ta dig tid
a� ti�a på dessa ”nya” produkter och se a� de innehål-
ler mycket intressant och tillgängligt material för alla
släktforskare. Och glöm inte a� tala om det för med-
lemmarna!

Gravstensinventeringen, det mer än 30-åriga projektet,

låg nedstoppat i kar-
tonger som fyllde e�
helt källarrum. Så
kunde det inte fort-
sä�a, det var vi
eniga om. Grav-
stensdatabasen ska-
pades och se vilken
utveckling den har
haft, en databas som
närmar sig 400 000
personuppgifter .
Det finns eldsjälar i
era föreningar som
jobbar med a� in-
ventera gravstenar,
ta tillvara på dem! 

Nya Rö�er har ju naturligtvis också varit en milstolpe
och alldeles nödvändigt a� genomföra. Gamla Rö�er
var på baksidan som en spage�igryta med trådar åt alla
håll. Samtidigt måste samtliga databaser anpassas till
det nya. Nya Rö�er har haft en fantastisk utveckling, se
om det på annan plats här i tidningen.

Annat a� glädja sig åt är a� Släktforskardagarna har
vuxit till e� mycket stort arrangemang med tusentals
besökare. A� Anbytarforum fortsä�er a� vara en mö-
tesplats för nya och erfarna släktforskare. Rö�erblog-
gen. A� alla medlemmar har möjlighet till egen hemsida
via Rö�er, nya Föreläsarbanken, Släktforskningens dag
och mycket mera. Och inte a� förglömma, förbundets
fantastiska medarbetare, utan det goda samarbetet hade
uppdraget varit omöjligt!

När jag nu lämnar över till nya krafter vill jag skicka
med hur viktigt det är a� en rörelse hela tiden utveck-
las. Det går inte a� hålla fast vid det gamla, nya idéer
och nya människor måste släppas fram för utveckling-
ens skull. 

A� få släktforskarna a� engagera sig i en förening måste
vara det viktigaste gemensamma målet för vår rörelse.
Vi kan inte nöja oss med a� medlemsutvecklingen
backar i många föreningar. Utveckla föreningen, enga-
gera och utbilda medlemmarna, men glöm inte styrel-
sen också behöver utbildas!

Barbro Stålheim
Förbundsordförande
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Medlemsföreningarna

173 medlemsorganisationer var anslutna till Sveriges
Släktforskarförbund vid årsskiftet 2013/2014. 

Tre föreningar hälsades välkomna till förbundet under
2013: 

● Ramsele Släktforskarförening

● Sundals Släktforskarförening, Brålanda

● Svenska Släktakademien, Täby

Dalarnas Släktforskarförbund (7 st medlemskap) har
begärt u�räde ur förbundet.

75 558 medlemskap har vid senaste årsskiftet
(2013/2014) rapporterats in från alla föreningar. Vid
förra årsskiftet fanns det 75 893 medlemskap i för-
eningarna. För andra året minskar antalet medlemskap
i förbundet. 

97 (96) av de anslutna föreningarna har samma eller
ökar sina medlemsantal, de tre nya föreningarna ingår
i dessa siffror, medan 76 (71) föreningar har tappat med-
lemmar. Siffrorna inom parantes avser föregående år.
Medlemsutvecklingen i en del av förbundets föreningar
är oroande.

Händelser som påverkat ekonomin

Förbundets ekonomiska resultat visar för 2013 minus
med 0,8 mkr vilket är mycket lägre än det minus-resul-
tat om 1,5 mkr som hade budgeterats för 2013. För a�
möta nedgångar i förbundets inkomster har under de
goda åren pengar avsa�s i en resultatutjämningsfond.

Bokhandeln har blivit väl etablerad som en välsorterad
webbokhandel för släktforskare, försäljningen av sorti-
mentet är god med större förskjutning mot det egen-
producerade materialet och CD/DVD skivor. Under
2013 har t ex utgivits Latin för släkthistoriker, Smedsforska,
Släktforskarnas Arbetsbok och i december Vägen till dina
rö�er. Rö�erbokhandeln är som inkomstkälla och för
medlemsservice förbundets viktigaste kanal. 

För y�erligare upplysningar, se förvaltningsberä�elsen. 

Så styrs Förbundet  

Riksstämman  
Det y�erst beslutande organet inom förbundet är den
ordinarie riksstämman som av hävd alltid hålls under
augusti månad. Stämman utser styrelse och styrelse-
ordförande för förbundet. Med två års mellanrum utser
den även revisorer och revisorsuppleanter. Andra frå-
gor som förekommer är beslut om inkomna motioner.
Stämman 2013 i Köping besöktes av 138 (128) ombud
representerande 80 (74) föreningar.  

Valberedningen 
Riksstämman beslutar om vilka som skall ingå i för-
bundets valberedning. Dess uppgift är, a� till kom-
mande riksstämma, föreslå antalet ledamöter i
förbundsstyrelsen samt lämna förslag på styrelse- leda-
möter och revisorer. Valberedningen består av minst
fem personer. 

Styrelsens möten
Styrelsen har under verksamhetsåret bestå� av 9 perso-
ner inkl. ordförande fram till riksstämman i augusti och
därefter av 10 personer. I samband med riksstämman
hålls e� konstituerande styrelsemöte där styrelsens ar-
betsordning fastställs. Vid de�a möte utses även fir-
matecknare för förbundet. Styrelsen har under året haft
fem styrelsemöten. Löpande information etc. sker via
mejl inom styrelsen.

Styrelsens arbetssä�
Normalt innehåller varje styrelsemöte genomgång av
kvartalsbokslut (månadsbokslut delges styrelsen varje
månad), den ekonomiska prognosen för kommande pe-
rioder inkl. helår, genomgång av projekt, marknadsfö-
ringsinsatser i t.ex. bokhandeln, prenumerationer, avtal,
utbildningsfrågor, personalfrågor m.m. Styrelsen sam-
manträffar minst en gång per år med förbundets revi-
sorer.  

Under och inom styrelsen har under 2013 arbetat
Anbytarvärden har tillsammans med e� antal modera-
torer ansvarat för Anbytarforum. Därutöver finns mo-
derator för Porträ�fynd och Gravstensinventeringen.
Styrelsen vill framföra e� stort tack till alla moderatorer
för nedlagt arbete och engagemang!

Arbetsfördelning mellan styrelse och kansli 
Styrelsen är ansvarig för förbundets styrning, tillsyn, or-
ganisation, strategier, intern kontroll, budget och poli-
cydokument. Vidare beslutar styrelsen om större
investeringar. Kansliet ansvarar för a� förbundets för-
valtning sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Ersä�ningar 
Ersä�ningar och arvoden till styrelsen uppgick under
verksamhetsåret till 288 158 (181 046) tkr. 

Styrelsens kostnader varierar år från år är bl.a. beroende
på styrelseledamöters bostadsorter, styrelseledamöters
olika uppdrag och utbildningar och ev. överna�nings –
och resekostnader i samband med de�a. Förbundet har
inga utfästelser om pension, tantiem eller avgångsve-
derlag.  

Beslutsprocess gällande ersä�ningar 
Styrelsens arvode och ersä�ningar beslutas varje år på
riksstämman. Förslag till styrelsens arvode och ersä�-
ningar utarbetas av valberedningen.  

Styrelsen 

Under verksamhetsåret från 1 januari 2013 fram till riks-

Verksamhetsberättelse 2013
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stämman 23 augusti 2013 har styrelsen bestå� av 8 le-
damöter samt ordförande. 

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta        2012 2014 

Övriga ledamöter
Bo Peter Persson, Linköping 2012 2014
Carina Strömberg, Vilhelmina 2012 2014
Gunilla Didriksson, Lindesberg 2012 2014
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 2011 2013
Viktoria Jonasson, Brämhult 2012 2014
Jan Henrik Marinder, Ludvika 2012 2014
Annika Gylling, Karlshamn 2011 2013
Daniel Berglund, Västra Frölunda 
(avgick aug 2013) 2012 2014

Från och med riksstämman 23 augusti 2013 till 31 de-
cember 2013 består styrelsen av 9 ledamöter samt ord-
förande. 

Vald Valbar
Ordförande
Barbro Stålheim, Stigtomta 2012 2014

Övriga ledamöter
Viktoria Jonasson, Brämhult 2012 2014
Karl-Ingvar Ångström, Härnösand 2013 2015 
Jan Henrik Marinder, Ludvika 2012 2014
Carina Strömberg, Vilhelmina 2013 2015
Bo Peter Persson, Linköping 2012 2014
Eri Larsson, Helsingborg 2012 2014
Gunilla Didriksson, Lindesberg 2012 2014
Ingrid Månsson Lagergren, Timrå 
(fyllnadsval) 2013 2014
Peter Wallenskog, Sollentuna   2013 2015

Från stämman 2013 har Peter Wallenskog varit 1:e vice
ordförande och Karl-Ingvar Ångström 2:e vice ordfö-
rande. Karl-Ingvar har representerat förbundet i alla
sammanhang där antingen folkbokföringen och/eller ar-
kivfrågor behandlats. Kanslichef Bri�a Lepp har varit
adjungerad till styrelsen och har samtidigt varit proto-
kollförare.

Revisorer

Fram till stämman i Köping: Sture Bjelkåker, Linköping,
sammankallande och Olle Landin, Stockholm samt re-
visorsuppleanterna Björn Carlsson, Stockholm och Tho-
mas Risbecker, Stockholm.

Från stämman i Köping: Sture Bjelkåker, Linköping,
sammankallande och Olle Landin, Stockholm samt re-
visorsuppleanten Björn Carlsson, Stockholm och Tho-
mas Risbecker, Stockholm.

Valberedning

Fram till Riksstämman 2013 har följande personer in-
gå� i valberedningen:

Anna-Karin Westerlund, Uppsala, 
ordförande och sammankallande
Lars Sundell, Stockholm
Björn Fredriksson, Boden
Ulf Berggren, Stockholm

Anna-Lena Andersson, Vargön
Anna Lövgren, Vänersborg

Efter riksstämman 2013:
Valberedningen omvaldes i sin helhet som ovan.

Anställda

Förbundets anställda fördelas på 6,86 ord. och tillf.
tjänster. Under året har två medarbetare varit föräldra-
lediga, vilket har inneburit vikarerande personal på
dessa tjänster, se nedan sammanställning. 

Kansliet har organiserats om, tjänsterna IT-stöd 100 %
och redaktör 50 % gjordes om till en tjänst om 100 %
från 1 oktober. Besparing: en tjänst om 50 %. Därefter
har kansliet 6 heltidsanställda varav en tjänst omfa�as
av arbetsmarknadsstöd. 

P.g.a. av mycket hög arbetsbelastning inom IT anställ-
des en extra IT-tjänst från 1 nov. på 6 månader. Kostna-
derna för denna tjänst har belastat budgeten för IT.
Moderator för gravstensinventeringen t.o.m. april har
omfa�ats av arbetsmarknadsstöd.

Förbundet har samarbetat med flera arbetsmarknads-
projekt runt om i landet, men de�a har inte inneburit
några lönekostnader.

Förbundet har under 2013 haft följande anställda:

Bri�a Lepp, kanslichef, heltid 
Nina Wikström, webbutvecklare, heltid
Anna-Lena Hultman, projektledare, heltid
Jojje Lintrup, projektledare, heltid
Therese Thorgersen, IT-stöd, föräldraledig hela året
Johanna Ekerstrand, bokhandelsansvarig, föräldraledig
t.o.m. juli
Eva Rosenius, vik. bokhandelsansvarig, t.o.m. juli.
Maria Bratt, vik. IT-stöd t.o.m. 30 sept. heltid, från 1 okt.
redaktör
Peter Pe�ersson, redaktör, halvtid t.o.m. september
Lars Karlsson, tillf. anst. IT-stöd från 1 nov.
Leif Pe�ersson, moderator Gravstensinventeringen t.o.m.
30 april.                                                                                                    
Viktoria Jonasson, t.f. anbytarvärd hela året

Förbundets utbud

Nä�idningen Rö�er
är fortfarande den mest besökta webbplatsen i si� slag
i Sverige. 2013 hade Nä�idningen Rö�er 326 350 (220
000) unika besökare, vilka besökte Rö�er 1 020 000
gånger.

Antalet sidvisningar var 3 414 760 (2 713 500), vilken är
en ökning med ca 25 % från 2012 års sidvisningar. 

Nya Rö�er, som lanserades hösten 2013, har varit en
stor succé på många sä�. Nu när Rö�er tekniskt finns
på en pla�form som lä�are hi�as av internets sökmoto-
rer syns Rö�er betydligt bä�re vid sökningar. Samtidigt
har flera databaser uppdaterats till det nya gränssni�et.
De�a har varit e� mycket nödvändigt arbete för a� sä-
kerställa innehållet i databaserna.
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Nya Rö�er har varit e� mycket stort arbete som har be-
lastat vår tjänst inom IT. Vi trodde vi skulle orka med a�
arbeta fram nya Anbytarforum också, det fick vi skrinlägga
av resursbrist. Nu är de�a arbete uppskjutet till 2015.

Rö�ers vänner 
Rö�ervännerna var 6 254 (8 000). De�a frivilliga bidrag
är mycket viktigt för Rö�ers utveckling och möjlighet
a� hålla sajten både uppdaterad och tillföra ny� mate-
rial. Under året har ny� material som böcker och mat-
riklar gjorts tillgängliga för rö�ervännerna och där finns
numera också äldre Årsböcker och skriftserien Svenska
antavlor a� ta del av . När vi som bäst behövde de�a bi-
drag minskade det tyvärr med 1 746 bidragsgivare. Det
motsvarar e� tapp om 174 600 kr.

Wiki-Rö�er – släktforskarnas encyklopedi
Wiki-Rö�er är nä�idningen Rö�ers och Sveriges
Släktforskarförbunds egen wiki för släktforskare.  Saj-
ten har nu ca 1 088 bidrag till ny�a för alla släktforskare.
Fram till april 2014 har wikin haft 2 548 428 sidhänvis-
ningar!

Släkthistoriskt Forum
har under 2013 kommit ut med fem nummer. Peter Pet-
tersson var redaktör, t.o.m. nr 4. Från nr 5 Maria Bra�.
Nr 5 skickades till ca 6 200 (7 000) prenumeranter.

Släktforskarnas årsbok 2013
Förbundets tjugosjä�e årsbok utkom under sommaren,
med en upplaga 2 800 ex (2 900), varav alla föreningar
har erhållit boken utan kostnad.  Varje förfa�are och re-
daktören får flera ex gratisexemplar var av boken. För-
bundet byter årsbok med bl.a. Riksarkivet. Förhands-
beställningen uppgick till 2 358 ex. Till lager inköptes
150 ex. varav ca 50 ex. såldes under hösten. Redaktör
var Håkan Skogsjö.   

Utgivning på eget förlag under 2013
Handbok nr 5 Smedsforska av Ulf Berggren, Latin för
släkthistoriker av Urban Sikeborg, Släktforskarnas Ar-
betsbok av Jojje Lintrup och Vägen till dina rö�er av Ewa
Nilsson.

Rö�erbokhandeln
Rö�erbokhandeln är numera mycket väl etablerad som
släktforskarnas egen bokhandel.  Bokhandeln har i ge-
nomsni� ca 7 700 besökare i månaden.

Databaser
Den mest besökta databasen under 2013 var Gravstens-
databasen. Vid årsskiftet 2013/2014 fanns ca 150 000
gravstenar dokumenterade med mer än 300 000 per-
sonuppgifter.
Porträ�fynd var god tvåa, ca 128 000 bilder fanns i data-
basen vid årsskiftet. Porträ�fynd har ca 11 500 sidhän-
visningar varje månad. 

Båda dessa databaser växer stadigt med många inlägg.

Konsulatsarkiven
Nationalitetsmatriklarna, som man närmast kan kalla
fly�längder för dem som fly�at utomlands, lanserades
under 2011. Vi hade hoppats kunna slutföra index-
eringen under 2013, men har tyvärr inte lyckats få till-

räckligt många indexerare till denna databas för a� slut-
föra projektet. 

Anbytarforum 
Anbytarforum hade 23 038 registrerade konton vid års-
skiftet 2013/2014. Det tillkom under 2013 2 856 nya kon-
ton. Bor�agning av ofullständiga konton, dubbla
konton, avlidna etc. har ske� under året. 1 april 2014
fanns 1 279 684  (1 192 741) inlägg i Anbytarforum och
23 909 konton.

Facebook 
Sveriges Släktforskarförbund finns på Facebook sedan
några år. Uppdatering sker löpande av redaktören.

Projektverksamheten

Gravstensinventeringen
Under 2013 har indexeringen av det gamla materialet
fortsa�. Flera arbetsmarknadsprojekt har varit involve-
rade utöver e� stort antal eldsjälar som vi riktar e� stort
tack till.

Vi har få� en fantastik respons på Gravstensdatabasen.
Många lägger ned e� stort arbete med a� dokumentera
gravstenar, allt ifrån den egna släktens till hela kyrko-
gårdar. Stort tack för ert arbete, utan er når vi inte målet
med vår dokumentation av e� viktigt kulturarv.

Sveriges dödbok - Namn åt de döda
Sista etappen av ”Namn åt de döda” har pågå� under
hela året.  Projektledare har varit Anna-Lena Hultman.

Släktforskningens dag
Släktforskningens dag 2013 hade temat ”Soldaten i släk-
ten – till fots, till häst, till sjöss” vilket fångades upp i ut-
ställningar, föredrag och forskningshjälp. Material som
affisch och broschyr fanns a� ladda ned på Rö�er. Det
finns e� stort engagemang bland föreningarna a� lyfta
fram släktforskningen på en alldeles egen dag. Målet är
a� samtliga föreningar ska delta med program den här
dagen.

Släktforskning för invandrare
Projektet med Jojje Lintrup som projektledare har delvis
fortsa� under 2013. Projektet har under året trappats
ned.

Svenska Antavlor
I planeringen låg a� starta projektet Svenska antavlor
igen, men inte i en skriftserie som förra gången utan i en
databas på Rö�er. Det arbetet har vi inte mäktat med
under 2013 och för 2014 ligger projektet också på is. Pro-
jektet Nya Rö�er och a� säkerställa alla de databaser
som redan finns har tagit alla resurser i anspråk. Hi�ills
utgivna Svenska antavlor finns tillgängliga under in-
loggningen för Rö�ers vänner.

Övrigt

Utbildningar
Förbundet har genomfört utbildningar för blivande
eller redan verksamma studieledare i släktforskning.
Ledare har varit Gunilla Didriksson och Anna-Lena
Hultman.
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16-17 feb 2013 Fortsä�ningskurs för kursledare på kans-
liet i Solna med 16 deltagare.

13-14 april 2013 Grundkurs för kursledare i Ängelholm
med 20 deltagare.

14-15 september 2013 Fortsä�ningskurs för kursledare i
Ulricehamn med 23 deltagare.

Styrelseutbildningar - konferenser
Den planerade styrelseutbildningen i västsverige under
våren fick ställas in. 45 föreningar fick inbjudan, endast
9 visade intresse. All verksamhet, även ideell, behöver
utvecklas och behovet av a� mötas för a� diskutera
framtidsfrågor borde vara stort, så det var med stor be-
svikelse förbundsstyrelsen fick ställa in denna konfe-
rens. 

Folkbokföringen
Bl.a. förbundets vice ordförande Karl-Ingvar Ångström
har under året haft flera kontakter med bl.a. Ska�ever-
ket och Riksarkivet om hur folkbokföringen ska beva-
ras för framtiden. I november uppvaktades
Finansdepartementet, som är ansvariga för ska�ever-
ket, om folkbokföringen och a� det fortfarande inte har
gjorts någon arkivering av folkbokföringsdatabasen.

Uppvaktning Lantmäteriet och sockenfrågan
Med anledning av den viktiga sockenfrågan och Lant-
mäteriets roll i den nya distriktsindelningen från 2016
uppvaktade ordförande och vice ordförande Lantmäte-
riet i Gävle i juni 2013. Samtidigt passade vi på a� bl.a.
framföra våra synpunkter på ájourhållna databaser, i
de�a fall fastighets- och inskrivningsregistret och det
nya lägenhetsregistret.

Vi tog också upp a� äldre allmänna kartor borde få vi-
dare utny�jas gratis för släkt- och hembygdsforskare.
Enligt vår mening bör allmänna kartor äldre än 25 år, t
ex den äldsta ekonomiska kartan, få användas gratis.

PSI utredningen
PSI-lagen (lagen om vidareutny�jande av handlingar
från offentlig förvaltning) har som syfte a� underlä�a
enskildas användning av myndighetshandlingar och a�
förhindra a� myndigheter beslutar om villkor för hur
handlingarna får användas som begränsar deras till-
gänglighet. 

Grunden till en aktuell utredning är a� Europaparla-
mentets och rådets direktiv, PSI-direktivet, har genom-
gå� ändringar. Förbundets v. ordförande K-I Ångström
har haft flera kontakter med utredningens ordförande.
Allmän dataskyddsordning (PUL)
EU har inle� en översyn av Personuppgiftslagen (PUL),
en gemensam förordning som när förhandlingarna är
klara, blir tvingade för alla medlemsstater inom EU.  I
Sverige har vi en 70-årsgräns för det material som in-
tresserar oss släktforskare, i många länder gäller en 100-
årsgräns, t.ex. i Finland. Skulle 70-årsgränsen ändras
skulle det få stora konsekvenser för släktforskningen. 

Det har i utredningsmaterialet också talats om en infor-
mationsskyldighet för a� registrera personer i e� data-
program, t ex e� släktforskningsprogram.

Förbundet har skickat en skrivelse om våra farhågor till
ansvarigt departement och fortsä�er bevaka denna vik-
tiga fråga som y�erst handlar om vår grundlagsskyd-
dade offentlighetsprincip.

Framtidsgruppen
Denna grupp har fortsa� sina diskussioner under året.
Se mera på annan plats i de�a nummer av Angeläget.

Grenseträff 2013
I samarbete med Migrationscentret i Karlstad, DIS
Norge och DIS Mi� anordnades återigen en gränsträff
mellan Sverige och Norge, denna gång i Trondheim.
Konferensen hade omkring 50 deltagare och upplevdes
av deltagarna som mycket intressant, bl.a. med engage-
rande föredrag och studiebesök. Från förbundsstyrel-
sen deltog Carina Strömberg och Viktoria Jonasson.

Bokmässan i Göteborg och Seniormässan i Stockholm
I september deltog förbundet med monter i Bokmässan
i Göteborg. Syftet var a� visa upp släktforskning som

Två nya handböcker - nummer 5 och 6 utgavs under 2013
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vetenskap och folkrörelse samt presentera Rö�erbok-
handelns utbud, särskilt de produkter som förbundet
ger ut på eget förlag. Bokmässan hade ca 100 000 besö-
kare och vår monter, bra placerad, hade tusentals besö-
kare. För bemanningen i montern hade vi lokal hjälp,
vilket vi särskilt tackar för, utan denna hjälp hade det
inte varit möjligt a� genomföra projektet. 

I oktober var den stora Seniormässan i Älvsjö, Stock-
holm. Även här var intresset för släktforskning och våra
produkter mycket stort. Tack till alla som hjälpte oss
med bemanningen!

Förbundet har varit representerat i:

Pro Memoria – Riksarkivets och Krigsarkivets vänför-
ening. Bo Peter Persson är förbundets representant i sty-
relsen för Pro Memoria.

GU-fonden – Genealogisk Ungdoms fond har haft e�
möte 2013. En ny styrelse tillsa�es.

Styrelsens kontakt- och informationsverksamhet

Barbro Stålheim
Eksjö Släktforskarförening
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening
Släktforskningens dag 2013
Västerås Släktforskarklubb jubileum
Uppvaktning hos Lantmäteriet i Gävle 
Tjust Släktforskarförenings Släktforskarvecka
Bokmässan i Göteborg
Seniormässan i Stockholm
Soldatregistrets 30-års jubileum
Södertälje Släktforskarförening jubileum
Uppvaktning hos Finansdepartementet
Flera möten med förbundets intressenter på kansliet
Moderator för Gravstensinventeringen från hösten
2013
Framtidsgruppen

Karl-Ingvar Ångström
Seminarium hos Riksarkivet/MKC om projektet 
Digidaily
Möte med riksarkivarien om folkbokföringens 
bevarande
Alirs Släktforskarförening
Sveriges Hembygdsförbunds riksmöte i Sundsvall
Uppvaktning hos Lantmäteriet i Gävle 
Uppvaktning hos Finansdepartementet
Framtidsgruppens möten

Gunilla Didriksson
Bergslagsmässan i Lindesberg
Mellerud – Amerikaveckan
Tjust Släktforskarförenings Släktforskarvecka
Bokmässan i Göteborg

Eri Larsson
Skånes Genealogiska förbund
Moderator för några databaser på Rö�er
Projektmöten

Carina Strömberg
Konferensen "Syns vi så finns vi" på Umeå universitet
Släktforskningens dag
20-årsjubileum SVAR-huset i Ramsele
Härnösands släktforskare 
Grenseträff i Trondheim
Södra Västerbo�ens släktforskare i Umeå

Bo Peter Persson
Vimmerby-Hultsfreds släktforskarförening
Östgöta Genealogiska förening
Släktforskningens dag i Linköping

Viktoria Jonasson
Ansvarat för Anbytarforum 
Bokmässan i Göteborg
Herrljunga Släktforskare
Projektmöten för Grenseträffen
Grenseträff i Trondheim

Jan Henrik Marinder
Bergslagsmässan i Lindesberg
Seniormässan i Stockholm

Förbundet har under året haft en eller flera kontakter
med följande myndigheter, institutioner och företag:
Riksarkivet SVAR, Ska�everket, Finansdepartementet,
Lantmäteriet, Arkiv Digital, Ancestry, Studieförbundet
Vuxenskolan, Sveriges Hembygdsförbund, Lunds uni-
versitet m.fl.

Slutord

Jag vill framföra e� stort tack till förbundsstyrelsen och
revisorer för go� samarbete och stort engagemang för
släktforskarrörelsen och dess utveckling.

Förbundsstyrelsen framför e� stort tack till förbundets
medarbetare för ert engagemang och för god service till
medlemmarna och Rö�erbokhandelns kunder. 

Förbundsstyrelsen vill särskilt tacka för alla mycket
goda kontakter med förbundets medlemsföreningar.

Barbro Stålheim, Förbundsordförande



Förbundets ekonomiska ställning är fortsa� god och
förbundet har trots e� förlustresultat e� eget kapital på
6 170 tkr. En genomgående skillnad mellan årets redo-
visade resultat  och 2012 års resultat är a� förbundet
inte varit medarrangör för Släktforskardagarna under
2013. De�a gör a� samtliga poster uppvisar e� lägre ut-
fall för 2013.   

Intäkter 

Intäkterna har minskat mot föregående år med 2 232 tkr.
Rö�ers Vänner har under år 2013 minskat med närmare
200 tkr. Prenumerationsintäkterna från Släkthistoriskt
Forum och årsboken visar på en fortsa� minskning i
antal prenumerationer mot  föregående år samt budget.
Höjda priser på dessa produkter har gjort a� avvikel-
sen i kronor inte blir lika stor.  

Försäljningen i bokhandeln har minskat med 697 tkr mot
föregående år. De�a kan förklaras av a� förbundet
under 2013 inte ge� ut någon storsäljande skiva. Trots
flera nya böcker t.ex Smedsforska, Släktforskarens Ar-
betsbok samt Vägen till dina rö�er, har försäljningen inte
nå� upp till 2012 års intäktsnivå, de�a då marginalen
och priset på böcker är betydligt lägre än på skivor. Bok-
handeln har trots de�a nå� upp till sin budget för 2013.

Organisationsavgiften har i likhet med tidigare år legat
på 12 kr per föreningsmedlem. Redovisade medlemsin-
täkter baserar sig på medlemsantalet i föreningarna per
121231. Vid årets slut var antalet föreningsmedlemmar
75 558 stycken (75 893). 

Intäkter fördelat per intäktsslag återfinns i not 1, sidan
6. Av intäkterna svarar bokhandeln för 47 % (föregå-
ende år 44%). Organisationsavgiften svarar för 10 %
(8%). 

Kostnader

De totala kostnaderna har minskat mot föregående år
med 1 568 tkr. Bokhandelns direkta kostnader ligger i
paritet med föregående år trots a� omsä�ningen är
lägre än 2012. De�a förklaras av a� det under 2013 sål-
des fler böcker som har sämre marginal än CD-skivor,
samt a� portokostnaderna för levererade böcker ökat
under 2013.  

Kostnaderna för årsboken har ökat under 2013, vilket i
huvudsak kan förklaras av högre produktionspriser på
lägre upplaga samt högre portokostnader.

Övriga externa kostnader har minskat mot föregående
år med 920 tkr, om hänsyn tas till inga kostnader för
Släktforskardagarna, utgör minskningen 236 tkr.  

Personalkostnaderna har minskat mot föregående år
med 458 tkr. Minskningen kan främst förklaras av den
omorganisation som ske� på kansliet, vilket inneburit
en reducering med en halv tjänst. Utöver de�a har
dubbla kostnader som uppstod under 2012 för tjänstle-
dig personal, kunnat undvikas, då ordinarie personal
åter är i tjänst. I personalkostnader ingår även arvode
till förfa�are som inte innehar F-ska� med ca 201 tkr.
Från personalkostnader skall ersä�ning från Arbetsför-

ANGELÄGET 1 ● 2014 11

Förvaltningsberättelse 2013

Ny redaktör, nytt utseende, nytt innehåll....
Du som inte prenumererar på Släkthistoriskt Forum går
miste om mycket! Ett nytt grepp har tagits om tidningen som
nu är bättre än någonsin. Ända sedan 1982 har tidningen speg-
lat det som händer på släktforskningens område. Spännande
forskningsresultat, nya metoder och nya möjligheter återfinns
i spalterna. Internet kan inte ersätta Släkthistoriskt Forum -
bara komplettera!

Följ med utvecklingen, läs hur andra har gjort, ta del av
släktforskningsresultat och håll dig uppdaterad med hjälp av
Släkthistoriskt Forum. Fortfarande kostar tidningen bara
225 kr per år och kommer med 52 fullmatade sidor fem gånger
per år.

Enklast är att prenumerera direkt i Rötterbokhandeln. 
Du kan också ringa mån-fre 9 -14 telefon 08-440 75 51 eller
maila pren@genealogi.se



medlingen exkluderas med 405 tkr, då denna ersä�ning
redovisas som övrig intäkt.  

Budgetjämförelser, tkr Bokslut Budget    Avvikelse

Omsä�ning 9 231 9 544 -313
Handelsvaror och andra -2 695 -3 655 960
direkta kostnader
Övriga externa -3 141 -2 954 -187
kostnader
Personalkostnader -4 502 -4 454 -48

Avskrivningar -45 -36 -9
Rörelseresultat -1 152 -1 555 403
Finansne�o 335 40 295
Redovisat resultat -817 -1 515 698

Personal

Antalet anställda har i medeltal varit 6,86 (föregående år
8,11). Antalet anställda per 31 december 2013 var 8
varav 1 var föräldralediga. (10 varav 2 var föräldrale-
diga). 

Resultat per verksamhetsområde

Nedan redovisas intäkter och kostnader fördelat på för-
bundets verksamheter
I omsä�ningen för Förbundsverksamhet ingår för-
bundsavgifter med 910 tkr.

Medelantalet anställda om 6,86 st fördelar sig enligt föl-
jande: Förbundsverksamhet 2,53 st, Publikationer 0,72
st, It och Web 2,11 st och bokhandeln 1,5 st.

I personalkostnader för Förbundsverksamhet ingår för-
bundsstyrelsen med 288 tkr och i bokhandeln ingår för-
fa�are med 201 tkr.

Investeringar

Under året har inköp av datorer ske� för sammanlagt 32
tkr (79 tkr). Avskrivningar har ske� enligt plan med 45
tkr (50 tkr).

Resultat och finansiell ställning

Förbundet uppvisar e� negativt resultat uppgående till
817 tkr (365 tkr).  Eget kapital uppgick vid årets slut till
6 171 tkr motsvarande 74 % av tillgångarna (föregående
år 6 987 tkr, 73 %). 

Kortfristiga placeringar redovisas enligt lägsta värdets
princip, dvs det lägsta av anskaffningsvärdet och verk-
liga värdet. Marknadsvärdet per den 31 december 2013
uppgick till 5 783 tkr vilket motsvarar e� orealiserat
översko� om 354 tkr.

Förslag till vinstdisposition

Förbundets resultat har under de senaste 10 åren upp-
visat stora svängningar beroende på storleken på både
intäkter och kostnader. För a� utjämna resultat över
åren och möta eventuella framtida förluster föreslås
u�ag från resultatutjämningsfonden, och för långsiktig
kapitaluppbyggnad fortsa� uppräkning om 5 %.

Årets ansamlade undersko� föreslås disponeras enligt
följande:

a� minus 937 806,17 kr förs till resultatutjämnings-
fonden och

a� 121 223,26 kr balanseras i ny räkning

Förbundets resultat och ställning per 2013-12-31 redo-
visas i efterföljande resultat och balansräkningar med
tilläggsupplysningar.
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Omsä�ning 2 024 2 161 657 4 389 9 231
Direkta kostnader 0 -788 -23 -1 884 -2 695
Externa kostnader -1 648 -419 -500 -574 -3 141
Personalkostnader -1 768 -421 -1 234 -1 078 -4 502
Finansne�o/ avskr. 290 290
Redovisat resultat -1 102 533 -1 100 853 -817

Totalt 

Bokhandeln

IT &
 W

eb

Publikationer

Förbunds-
verksam

het Proposition om höjd 
förbundsavgift 2015
■ Redan hösten 2012 meddelades i Angeläget a�
förbundsstyrelsen sannolikt kommer a� föreslå en
höjning av förbundsavgiften från 2015.

I en motion till årets stämma efterlyser e� par
medlemsföreningar en bä�re redovisning för a�
det ska gå a� granska hur avgiftsintäkterna ut-
ny�jas. Kostnadsredovisningen i årets resultat-
räkning är därför gjord per verksamhetsområde.
Förbundsverksamheten har enligt denna ge� e�
undersko� på 1 102 000 mkr. De�a innebär a� det
skulle behövas höjning av förbundsavgiften med
14,50 kronor för a� förbundsverksamheten skulle
bära sina egna kostnader.

Vi är medvetna om a� avgränsning av förbunds-
verksamheten - eller ”kärnverksamheten” som det
står i motionen – inte är så enkel a� göra. Vi har
därför tagit hjälp av våra revisorer för a� på bästa
sä� göra denna avgränsning. 

Det är knappast möjligt a� genomföra en kraftig
höjning av förbundsavgiften i e� enda steg. För-
bundsstyrelsen har stannat vid a� föreslå höjning
med 4 kronor.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman 

a� besluta om en höjning av förbundsavgiften
med 4 kronor till totalt 16 kronor för 2015.
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Resultaträkning
Not 2013 2012

Rörelsens intäkter

Omsättning 1 9 230 952 11 462 812

Rörelsens kostnader

Handelsvaror och andra direkta kostnader 2 2 694 034 2 878 315
Övriga externa kostnader 3 3 141 056 4 061 175
Personalkostnader 4 4 502 211 4 960 040
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 44 863 50 141

10 382 164 11 949 671

Rörelseresultat 1 151 212 486 859

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande finansiella intäkter 334 726 123 030
Räntekostnader och liknande finansiella kostnader 97 1 108

334 629 121 922

Årets resultat 816 583 364 937
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Balansräkning
BALANSRÄKNING 2013 12 31 2012 12 31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 86 409 98 904
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 110 548 110 548

Summa anläggningstillgångar 196 957 209 452

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 774 863 1 054 950

774 863 1 054 950

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar 6 5 429 758 5 591 112
Kundfordringar 388 759 381 909
Övriga fordringar 16 388 130 429
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 413 747 412 364

6 248 652 6 515 814

Kassa och bank 1 128 026 1 752 597

Summa omsättningstillgångar 8 151 541 9 323 361

SUMMA TILLGÅNGAR 8 348 498 9 532 813
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013 12 31 2012 12 31

Eget kapital

Kapital 2 424 465 2 309 015
Resultatutjämningsfond 4 562 624 5 043 011
Årets resultat 816 583 364 937

Summa eget kapital 6 170 506 6 987 089

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0 39 190
Leverantörsskulder 586 618 667 279
Skatteskulder, särskild löneskatt 59 282 29 185
Övriga kortfristiga skulder 158 848 76 130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 373 244 1 733 940

Summa kortfristiga skulder 2 177 992 2 545 724

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 348 498 9 532 813

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser
Förvaltade medel GU fonden 9 122 411 121 181

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.
Värdepapper har värderats enligt lägsta värdets princip (LVP) dvs det lägsta av anskaffningsvärdet eller
marknadsvärdet.

Fordringar
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och
allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har
vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalande
från FAR. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört
med föregående år.

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad.



16   ANGELÄGET 1 ● 2014

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 1 Omsättning 2013 2012

Prenumerationsintäkter 1 434 880 1 358 787
Rötters Vänner 625 471 822 265
Årsbok 594 927 624 282
Annonsintäkter 162 030 196 870
Bokhandel 4 389 402 5 086 070
Organisationsavgifter 913 548 910 440
Bidrag och gåvor 0 250 000
Hyresintäkter 595 344 578 626
Övriga intäkter 515 350 600 807
SFD2012 0 1 034 665

9 230 952 11 462 812

Not 2 Handelsvaror och andra direkta kostnader 2013 2012

Kostnader tidskrifter 420 595 419 736
Kostnader årsbok 366 805 293 836
Kostnader bokhandel 1 883 571 1 858 789
Kostnader Webbsidan Rötter 23 063 0
Direkta kostnader projekt 0 39 274
SFD2012 0 266 680

2 694 034 2 878 315

Not 3 Övriga externa kostnader 2013 2012

Lokalhyra 986 876 1 008 720
Drift, städning, underhåll lokal 87 163 67 611
Förbrukningsmaterial, trycksaker 67 322 110 247
Leasade inventarier, förbrukningsinventarier 69 347 63 965
Frakter och transporter 24 862 2 069
Resor och logi 46 353 165 855
Marknadsföring och andra försäljningskostnader 267 079 208 417
Telefon, fax, internet 67 993 50 930
Porto 121 137 151 788
Försäkringar 202 031 167 723
Kundförluster 15 115 34 599
Släktforskardagar, årsmöte, kurser och arrangemang 370 189 303 483
Programvaror, licenser, support, IT, redovisning 133 160 139 439
Prenumerationstjänst 545 209 618 931
Bankkostnader 80 895 106 942
Föreningsbidrag, jubileumsbidrag 17 201 34 974
Diverse, övrigt 39 124 141 355
SFD2012 0 684 127

3 141 056 4 061 175



Not 4 Personalkostnader 2013 2012

Löner och ersättningar 3 104 097 3 383 701
Traktamenten och kostnadsersättningar 176 792 154 097
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 210 962 1 329 440
Övriga personalkostnader 10 360 29 895
SFD2012 0 62 907

4 502 211 4 960 040

I summan löner och ersättningar ingår arvode och reseersättningar till styrelse med 288 158 kr, samt arvode till
författare som inte innehar F skattsedel med ca 201 406 kr.

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2013 12 31 2012 12 31

Ingående anskaffningsvärde 937 839 858 983
Inköp 32 368 78 856
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde 970 207 937 839

Ingående ackumulerade avskrivningar 838 935 788 795
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar 44 863 50 140
Utgående ackumulerade avskrivningar 883 798 838 935

Planenligt restvärde 86 409 98 904

Not 6 Kortfristiga placeringar 2013 12 31 2012 12 31

Anskaffningsvärde 5 487 416 5 591 112
Marknadsvärde 5 783 240 6 212 192
Bokförtvärde LVP 5 429 757 5 591 112

Not 7 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 2013 12 31 2012 12 31

Förutbetalda hyror 247 023 245 786
Förutbetald försäkring 86 271 95 754
Upplupen ersättning AMV 25 065 25 065
Övr förutbet kost/upplupna intäkter 55 388 45 759

413 747 412 364

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 12 31 2012 12 31

Förutbetalda prenumerationer 723 847 977 400
Förutbetalda årsböcker 3 950 3 395
Upplupna sociala avgifter 81 647 76 935
Upplupen löneskatt 52 192 58 366
Upplupna semesterlöner 125 575 125 514
Förutbetalda hyresintäkter 140 911 140 911
Upplupen royalty 114 968 179 641
Övriga upplupna kostnader 130 154 171 778

1 373 244 1 733 940

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandegrad av 3 år för datautrustning respektive 5 år för
övriga inventarier.



Not 9 Genealogisk Ungdomsfond, separat resultat och balansräkning enligt nedan

RESULTATRÄKNING, Genealogisk Ungdomsfond 2013 2012

Finansiella intäkter
Ränta 1 230 2 080
Övriga kostnader 0 393
ÅRETS RESULTAT 1 230 1 687

BALANSRÄKNING, Genealogisk Ungdomsfond 2013 12 31 2012 12 31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Upplupen ränta 0 0
Bankmedel 122 411 121 181
SUMMA TILLGÅNGAR 122 411 121 181

EGET KAPITAL, Genealogisk Ungdomsfond
Fondkapital 92 529 92 192
Kapital tillgängligt för utdelning *) 28 652 27 302
Årets resultat 1 230 1 687
SUMMA EGET KAPITAL 122 411 121 181

Specifikation Eget kapital Fondkapital Tillgängligt Årets
för utdelning resultat

Ingående balans 92 192 27 302 1 687
Disposition enligt årsmötets beslut 337 1 350 1 687
Årets resultat 1 230
Utgående balans 92 529 28 652 1 230

Ingående balans 28 652
80 % av årets vinst 984
Summa 29 636

*) Enligt Genealogisk Ungdomsfonds stadgar skall årets resultat disponeras sålunda att 80 % görs
tillgängligt för utdelning, att 10 % läggs till kapitalet och att 10 % skall tillfalla Sveriges
Släktforskarförbund. Sveriges Släktforskarförbund har avstått från ersättning. Efter disposition av
årets resultat är kapitalet tillgängligt för utdelning:
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Revisionsberättelse
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Förslag till verksamhetsplan 2015

ANGELÄGET 1 ● 2014 21

■ Under 2014 har styrelsen ägnat en del av tiden till a�
diskutera framtidsfrågor. De�a är av största vikt för för-
bundets fortlevnad. Med de�a avses först och främst
hur förbundet på bästa sä� kan främja släktforskarrö-
relsen och därmed våra medlemsorganisationer. 

Med anledning av dessa diskussioner vill förbundssty-
relsen i huvudsak ägna 2015 åt följande:

Rötter

En viktig uppgift är a� fortsä�a a� utveckla och under-
hålla Rö�er. Anbytarforum kommer a� omarbetas.

På nya Rö�er har medlemsföreningarna och värdet av
a� vara med i en förening lyfts fram på e� ny� sä�.
Varje förening har få� sin egen sida under Rö�er där
man själv får ansvara för a� uppgifterna stämmer, bl.a.
för kontaktuppgifter och en presentation av föreningen
samt e� eget kalendarium för sina aktiviteter. 

Sockenfrågan och Folkbokföringen i framtiden

Två viktiga områden där förbundsstyrelsen har fortsa�.
Nu ska de nya distriken namnges och där vill vi vara
med och påverka. De nya distriken ska gälla från 2016
så det finns ännu lite tid a� försöka påverka. Se mera
om de�a på annan plats här i Angeläget.

Folkbokföringen i framtiden har vi stö� och blö� snart
i alla instanser. På vägen har vi få� ta del av all den by-
råkrati som omger den här frågan. Vi stretar vidare med
frågan och nöjer oss inte alltid med de svar vi får.

Släkthistorisk sajt

Vid stämman 2013 fick förbundsstyrelsen i uppdrag a�
konkretisera en modell för en släkthistorisk sajt som kan
ligga till grund för diskussioner med och överväganden
i föreningarna a� föreläggas årets stämma. En utred-
ningsgrupp har utarbetat en sådan modell och för-
bundsstyrelsen rapporterar till stämman på sidan 29 här
i Angeläget. Förbundsstyrelsen anser a� fortsä�a arbeta
med Släkthistoriska sajten.

Bokhandeln och förlagsverksamheten

Förbundet avser a� fortsä�a ge ut handböcker i ange-
lägna ämnen till hjälp för släktforskarna. Flera hand-
böcker är på gång, någon blir sannolikt klar hösten 2014
och de andra under 2015. Det som närmast är på gång
är handböcker i hur man släktforskar i Danmark re-
spektive i Norge. Därutöver planeras för handböcker
om finlandsforskning, i mantalslängder och i dom-
boksforskning.

Bokhandeln är numera etablerad som släktforskarnas
egen bokhandel vilket är mycket glädjande. Vi ser fort-
farande en potential i a� flera föreningar kan utny�ja
möjligheten till kommissionsinköp och ge sina med-
lemmar fraktfria inköp av skivor och böcker.

En fortsa� satsning på Årsboken är av stor vikt för a� för-
bundet även framledes skall betraktas som en viktig aktör
inom sen svenska släktforskarrörelsen. På samma sä� ses
en utveckling av vår tidskrift, Släkthistoriskt forum.
Rötters vänner

Rö�ervännerna är viktiga för förbundet. De�a frivilliga
bidrag om 100 kr är en viktig del i driften och utveck-
lingen av Rö�er. Rö�ervännerna har en särskild in-
loggning på Rö�er till bonusmaterial som kommer a�
fyllas på allt eftersom.

Släktforskningens dag 2015

Även under 2015 ser vi fram emot e� stort och lands-
omfa�ande arbete kring Släktforskningens dag vilken
som vanligt går av stapeln tredje lördagen i mars. De�a
är en dag som är av stor vikt för våra medlemsföre-
ningar.

Utbildning

Utbildning om släktforskning är en viktig uppgift för
släktforskarföreningar. Det har varit problem med a�
hi�a lämpliga utbildare. För a� lösa de�a problem har
förbundet satsat resurser på a� utbilda utbildare. Vi bör
under 2015 klara ut om det fortfarande behövs insatser
och hur de�a ska lösas. 

Wiki-Rötter

Denna fantastiska källa till information behöver bli
mera känd hos föreningsmedlemmarna och alla andra
som besöker Rö�er. Det behövs sannolikt mera infor-
mation om hur man kan bidra med uppgifter. Under
2015 ska vi på olika sä� arbeta med a� sprida kunskap
om Wiki-Rö�er.

Projektverksamhet

Om en uppdaterad begravningsskiva, som vi har ge�
ut i samarbete med kyrkogårdsförvaltningarna, ska
kunna ges ut 2016 måste arbetet påbörjas under 2015. 

Den nya databasen för bouppteckningsingresser kom-
mer vi a� arbeta med så a� den med hjälp av alla goda
frivilliga krafter utvecklas på samma fina sä� som da-
tabaserna Porträ�fynd och Gravstensinventeringen.

Under hösten 2014 fotograferas e� ny� spännande ma-
terial i arkiven med många personuppgifter – Handels-
register. Dessa ska indexeras och bli sökbara med
originalbilderna på liknande sä� som databasen Med-
borgarskapshandlingar



Budget 2015 och prognos 2016-2019
Budget 2015 per verksamhetsområde

Nedan redovisas intäkter och kostnader fördelat på förbundets verksamheter
Förbunds- Publika- IT Bok- Totalt
verksamhet tioner Web handeln

Omsättning 2 170 2 215 870 6 000 11 255
Direkta kostnader -40 -860 -400 -2 516 -3 816
Personalkostnader -1 682 -518 -941 -753 -3 894
Övriga kostnader -1 839 -151 -271 -743 -3 004
Finans/avskrivningar -4 0 0 0 -4
Budgeterat resultat -1 395 686 -742 1 988 537

Budget Prognos Prognos Prognos Prognos
Resultaträkning 2015 2016 2017 2018 2019

Rörelsens intäkter
Prenumerationsintäkter ShF 1 440 1 467 1 467 1 498 1 498
Rötters Vänner 820 822 830 840 840
Årsboken 625 650 650 675 675
Annonsintäkter 200 200 210 210 220
Bokhandel 6 000 4 050 4 050 4 050 4 050
Organisationsavgifter 1 214 1 206 1 200 1 194 1 184
Hyresintäkter 564 564 600 600 600
Övriga intäkter 392 392 400 400 400
Summa intäkter 11 255 9 351 9 407 9 467 9 467

Rörelsens kostnader
Dir kostnader och handelsvaror Not 1 -3 816 -2 640 -2 650 -2 650 -2 660
Övriga externa kostnader Not 2 -3 004 -3 019 -3 034 -3 064 -3 110
Personalkostnader -3 894 -3 972 -4 051 -4 132 -4 215
Avskrivningar -44 -44 -44 -44 -44
Summa rörelsens kostnader 10 758 9 675 9 779 9 891 10 029

Finansnetto 40 40 40 45 45

Årets resultat 537 284 332 379 517

Nyckeltal
Medelantalet anställda 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Antalet föreningsmedlemmar i 1000-tal 75,9 75,4 75 74,6 74
Prenumeranter Släkthistoriskt forum 6377 6377 6377 6377 6377
Prenumeranter årsbok, "betalande" 2500 2500 2500 2500 2500
Rötters Vänner, antal 8200 8220 8300 8400 8400

1
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Noter och kommentarer

Budget Prognos Prognos Prognos
Not 1 Direkta kostnader och handelsvaror 2015 2016 2017 2018

Kostnader Släkthistoriskt forum 500 500 500 500
Kostnader årsbok 360 370 380 380
Kostnader bokhandel 2 236 1 620 1 620 1 620
Kostnader Rötter utveckling 400 0 0 0
Royalty 280 110 110 110
Kostnader övriga projekt 40 40 40 40

3 816 2 640 2 650 2 650

Not 2 Övriga externa kostnader

Lokalhyra 1 000 1 005 1 010 1020
Drift, städning, underhåll lokal 140 141 141 143
Förbrukningsmaterial, trycksaker 200 201 202 204
Leasade inventarier, förbrukningsinv. 44 44 44 45
Resor och logi 100 101 101 102
Marknadsföring, försäljningskostnader 300 302 303 306
Telefon, fax, internet 100 101 101 102
Porto 140 141 141 143
Försäkringar 167 168 169 170
Kundförluster 12 12 12 12
Släktforskardagar och årsmöte, övriga arrangemang 411 413 415 419
Licenser, support, IT, programvaror 144 145 145 147
Prenumerationstjänst 0 0 0 0
Bankkostnader 120 121 121 122
Föreningsbidrag, jubileumsbidrag 106 107 107 108
Diverse, övrigt 20 20 20 20

3 004 3 019 3 034 3064

Kostnadsökning mellan åren 0,50% 0,50% 1%
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Årets motioner
MOTION NR 1

Motion om digital utsändning från stämman

❏ ❏ ❏ Sverige är e� avlångt land och i de�a land finns
e� flertal släktforskarföreningar. Tyvärr har inte alla för-
eningar ekonomiska möjligheter a� besöka stämman
(och släktforskardagarna) alla år. 

Då stämman berör samtliga vore det önskvärt a� den
som vill ska kunna se stämman, i sin dator via Släktfors-
karförbundets hemsida. Rä� a� rösta kan dock bara de
föreningar göra som har skickat ombud till stämman.
Tekniken sä�er ju inga hinder för de�a idag och kost-
nadsmässigt tror vi inte heller några hinder föreligger.

Midälva Genealogiska Förening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Årets förbundsstämma kommer a� filmas och i
eftersko� läggas ut via länk på Rö�er.

Förbundsstyrelsen föreslår a� man ska följa upp hur
stort intresset blir för årets utlagda stämma, för a� få e�
underlag till beslut i frågan till stämman 2015. Kostna-
derna för tjänsten behöver utvärdes mot intresset. 

Styrelsen instämmer i a� det endast ska gå a� rösta vid
förbundsstämman om man deltar med ombud på plats.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman 

a� motionen därmed anses besvarad.

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

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

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

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

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

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

MOTION NR 2

Motion om mera detaljerad budgetering 
och redovisning

❏ ❏ ❏  Förbundsstyrelsen har aviserat förslag om en höj-
ning av avgiften till förbundet, f n 12 kronor per för-
eningsmedlem, med minst 5 och högst 7 kronor per
medlem fr.o.m. 2015. De�a ger oss anledning a� ifrå-
gasä�a uppläggningen av förbundets budget i stort; det
är svårt a� ta ställning till förslag om avgiftshöjning, så
länge det inte går a� genomskåda hur avgiftsintäkterna
utny�jas.

Kärnan i förbundets verksamhet måste vara det som
anges i stadgarnas ändamålsparagraf: a� främja med-
lemmarnas och släktforskningens intressen, a� värna
det släkthistoriska källmaterialet och dess tillgänglig-
het, a� sprida kunskap om släktforskning och a� sam-
arbeta med nationella och internationella organisa-
tioner.  Denna verksamhet måste kunna bedrivas obe-
roende av svängningar i försäljnings- och prenumera-
tionsintäkter o d, och den ska i princip finansieras av
medlemsavgifter. Därutöver är det naturligt a� avgift-
sintäkter helt eller delvis täcker kostnaderna för projekt
som är angelägna för a� utveckla förutsä�ningarna för
släktforskning. E� aktuellt exempel gäller utveckling av
en släktforskarrörelsens betalsajt för digitaliserat mate-
rial.

I dag drunknar dock avgifterna i en helhet, där det inte
går a� urskilja personalkostnader och andra kostnader
för olika ändamål. Vi är övertygade om a� föreningar-
nas beredvillighet a� betala till förbundet ökar om kost-
naderna för de verksamheter som ska finansieras med
avgifter kan identifieras, så a� det blir möjligt för för-
bundsstämman a� diskutera och besluta om resurser
och inriktning för dessa verksamheter. Självklart måste
då också kostnaderna för sådana verksamheter som  ba-
seras på annat än medlemsavgifter – främst bokhan-
deln/förlagsverksamheten och Rö�er – budgeteras och
redovisas så a� de blir klart urskiljbara. 

Vi förordar mot denna bakgrund a� budgeten för 2015
och i fortsä�ningen presenteras med en sådan transpa-
rens och på en sådan detaljnivå a� kostnaderna för för-
bundets kärnverksamhet, för bokhandeln/förlags-
verksamheten, för Rö�er och för större utvecklingspro-
jekt kan urskiljas. Samtidigt bör en mera översiktlig
budget för den kommande femårsperioden presenteras.
Det är vår förhoppning a� 2014 års riksstämma därmed
ska få det konkreta underlag som behövs för a� kunna
ta ställning till avgiftens storlek. 

Med hänvisning till vad som anförts yrkar vi 

a� förbundets planerings- och beslutsprocess i 
fortsä�ningen utformas så a� medlemsfö-
reningarna får bä�re möjligheter a� bedöma 
och ta ställning till resursbehov och ambitions-
nivå för olika delar av verksamheten 

och 

a� därför dels budgeten ska presenteras och den 
genomförda verksamheten redovisas på e� 
sådant sä�, a� det går a� urskilja kostnaderna
för kärnverksamheten, för bokhandeln/förlags-
verksamheten, för Rö�er och för större utveck
lingsprojekt, dels den årliga budgeten ska kom-
ple�eras med en översiktlig plan för inkomster
och  utgifter fem år framåt.

Föreningen DIS och Genealogiska Föreningen
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Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ I årets ekonomiska redovisning har förtydligande
gjorts över förbundets kostnader och hur de fördelar
sig. Det framgår bl.a. i den tabell som redovisningen har
utökats med. 

Vad som är kärnverksamhet, det som förbundet först
och främst är till för, kan naturligtvis alltid diskuteras.
Många arbetsuppgifter på kansliet går i varandra och
verksamheten hänger därför mycket ihop, a� då peka
ut exakt vad som är vad är svårt. Vi menar dock a� ta-
bellen ger en god uppfa�ning.

Förbundsstyrelsen tog vid aprilmötet dessutom beslut
om a� y�erligare förtydliga hur kostnaderna fördelar
sig vid redovisningen av innevarande år vid stämman
2015. 

Budget för 2015 och följande år redovisas på annan plats
här i Angeläget.

Styrelsen föreslår stämman

a� motionen därmed anses besvarad.

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

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

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

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

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

MOTION NR 3

Om a� återuppta ordförandekonferenserna

❏ ❏ ❏ Undertecknade släktforskarföreningar saknar e�
forum för medlemsföreningarnas ombud a� föra en dia-
log sinsemellan och med förbundsstyrelsen om förbun-
dets verksamhet och framtida inriktning. Idag kan en
medlemsförening endast motionsvägen lämna förslag
angående förbundets verksamhet och det är otillfreds-
ställande. Vi föreslår därför a� de tidigare ordförande-
konferenserna återupptas.

Diskussion om förbundets framtid och inriktning och
framtida samverkan med medlemsföreningarna bör
vara e� återkommande tema i de årliga konferen¬serna.
Förslag på y�erliga temata för ordförandekonferensen
kan göras av medlemsföreningar och förbundsstyrel-
sen.

Visserligen är det praktiskt a� lägga ordförandekonfe-
rensen i samband med riksstämman, men ännu bä�re
vore a� ordna en fristående konferens vid en annan tid-
punkt. Det ger förbundsstyrelsen tid a� beakta konfe-
rensens resultat vid planeringen av kommande
verksamhet inför nästa stämma.

Släktforskning är för de flesta en fritidsverksamhet.
Ordförandekonferensen, liksom riksstämman, bör för-

läggas till e� veckoslut så a� så många som möjligt kan
närvara.

GöteborgsRegionens  Släktforskare 
(Per Clemensson, ordförande) 
Dis-Väst (Ylva Amberntsson, ordförande)
Släktdata (Björn Jönsson, ordförande)
Västgöta Genealogiska Förening 
(Bengt Olausson, ordförande) 

Jönköpings Genealogiska förening (Eva Dahlberg) har
2014-03-31 ställt sig bakom motionen.

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen uppfa�ar det som positivt a�
medlemsföreningar vill ha y�erligare utrymme för dis-
kussioner och informationsutbyte. Vi gjorde en utred-
ning för e� par år sedan om det vore möjligt a� åter
hålla förtroendemannakonferenser någon gång på sen-
vintern. Av då 166 medlemsföreningar var det bara 74
som svarade på en enkät om de�a. Knappt 40 % (30 st)
av de föreningar som svarade var intresserade av a�
skicka styrelseledamöter till sådana konferenser och det
tyckte styrelsen var för lite för a� återinföra förtroende-
mannakonferenserna.

Styrelsen har därefter försökt hi�a det optimala uppläg-
get inom ramen för släktforskardagar. I �ol ersa�es ord-
förandekonferensen av 1,5 timme för förbundsinfo. Det
blev för kort tid så i år kommer vi a� förlänga tiden och
återinföra en medlemskonferens igen. Det är möjligt a�
denna konferens borde börja ännu tidigare på fredagen.

Ibland upplevs det som otillfredsställande a� stämman
hålls när mer än halva året har gå�. Det vore bä�re a�
ha stämman på senvintern-våren och a� ha en släktfor-
skarmässa i augusti-september. Frågan är om en
släktforskarmässa blir tillräckligt a�raktiv för med-
lemsföreningarna om det inte samtidigt är stämma.
Man kanske i så fall måste hi�a någon organisation a�
samarbeta med. Det blir dyrare, men vi är kanske
mogna a� ta det steget nu. I så fall borde man kombi-
nera stämman med en medlemskonferens, sammanta-
get från lunch lördag till lunch söndag. Härigenom
skulle det räcka med i regel en överna�ning.

Sammanfa�ningsvis föreslår förbundsstyrelsen stäm-
man

a� motionen bifalls på det sä�et a� styrelsen får i
uppdrag a� se över upplägget av stämma och 
konferenser 

samt 

a� överväga former för konferenser med med-
lemsföreningarna

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

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

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



MOTION NR 4 OCH NR 5

Motioner om projektet Namn åt de döda (NÅDD)

Motion nr 4

❏ ❏ ❏ I augusti 2014 är det tänkt a� Sveriges dödbok nr
6, 1901-2013, ska vara klar a� släppas. Målet har varit
a� fram till 2014 ha registrerat alla döda i de återstående
församlingarna 1901-1946, komple�erat med födelse-
församlingar och civilståndsdatum där sådant saknades
och a� även felaktiga uppgifter ska vara rä�ade. Kom-
ple�eringar av registreringar 1947-1970 ska också vara
genomförda. Vad vi har erfarit kommer projektet där-
efter a� avslutas. 

Bland de adopterade församlingarna återstår en hel del
registreringsarbete (mars 2014). Därför tror vi inte a�
den kommande skivan kommer a� vara komple� i au-
gusti 2014 utan föreslår a� registreringsarbetet fullföljs
för de församlingar som inte är klara. Registreringsar-
betet bör också kunna omfa�a tiden bakåt, exempelvis
1895, 1890, 1885 etc.

Vi yrkar

a� projektet ”Namn åt de döda” fortsä�er och a�
nya versioner ges ut vart 4:e eller 5:e år, efter
hand som registreringarna i församlingarna blir
klara samt komple�eras med uppgifter från 
folkbokföringen för de mellanliggande åren.

Helsingborgs Släktforskare- och bygdeförening

Motion nr 5

❏ ❏ ❏  Sveriges dödbok är släktforskarförbundets i särk-
lass mest uppmärksammade och dessutom mest lön-
samma projekt under hela förbundets verksamhetstid.
De fem första versionerna har dragit in tiotals miljoner
kronor till förbundskassan bland annat genom a� en
stor mängd volontärer registrerat samtliga avlidna i
Sverige under åren 1901-1970, som komplement till de
för åren därefter hämtade uppgifterna ur offentliga re-
gister. Således e� projekt som kombinerat frivilligarbete
med den svenska offentlighetsprincipen och ge� e�
världsunikt redskap för släkt- och andra typer av fors-
kare. Inget annat land i världen kan nämligen uppvisa
en obruten serie i digital form av basfakta rörande samt-
liga avlidna under de senaste 113 åren. 

I skrivande stund pågår slutredigeringen av ver 6 av
Sveriges dödbok, som då kommer a� omfa�a 9,2 miljo-
ner avlidna. Därefter vill förbundsstyrelsen enligt An-
geläget 2/2013 avbryta det framgångsrika projektet. 

Vi vill i stället föreslå a� registreringsprojektet ska fort-
sä�a bakåt i tiden till 1860, när det kom en ny folkbok-
föringslag som standardiserade de olika kyrkböckerna
så a� de skulle innehålla samma information över hela
landet. De hundratals hängivna registrerarna ställer sä-
kert upp i framtiden också, samtidigt som det redan
finns många färdiga basregistreringar redan gjorda runt
om i landet som då kan komple�eras. För den som gör
rekonstruktioner av socknar med brunna kyrkoarkiv är

det dessutom mycket värdefullt a� kunna göra urval på
födda i en viss församling och den vägen fånga upp för-
svunna församlingsbor. 

En fortsa� utvidgning av Sveriges dödbok bakåt till
1860 innebär en ny- eller komple�eringsregistrering av
ca 3,2 miljoner poster, vilket är en fullt möjlig mängd,
särskilt som dubbelt så många genom frivilliga insatser
redan registrerats för 1900-talet till de tidigare versio-
nerna av Sveriges dödbok. Det ger också en möjlighet
a� via myndighetsregister komple�era med avlidna i
nutid, som inte kan presenteras på annat sä�. 

SSGFs styrelse yrkar därför 

a� projektet ska fortsä�a i samma inriktning som
tidigare. 

Styrelsen för StorStockholms Genealogiska Förening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ För a� klara ut alla missförstånd om projektet vill
förbundsstyrelsen understryka a� informationen i An-
geläget 2/2013 inte betyder a� projektet kommer a� av-
slutas efter det a� Sveriges dödbok 6 kommit ut. Det är
däremot troligt a� sexan är den sista versionen som
kommer ut i formatet cd/dvd och a� nya tekniska lös-
ningar med stor sannolikhet kommer a� ersä�a ski-
vorna. Nya datorer utrustas inte längre med cd/dvd.

I Sveriges dödbok 6 finns uppgifter om namn och döds-
ort för samtliga dokumenterade döda 1901-2013. Ca 4 -
5 % av uppgifterna om födelseort, flicknamn och civils-
tåndsdatum fa�as dock ännu, men arbetet med a� fylla
på uppgifter och ta hand om rä�elser kommer a� fort-
sä�a även efter skivans utgivning. Rö�er kommer a�
uppdateras om hur arbetet med de sista procenten fort-
löper.

Frågan om fortsa� utvidgning av registret har diskute-
rats i förbundsstyrelsen. Förbundet kommer sannolikt
a� samarbeta med e� EU-projekt och kommer då inom
något år a� få tillgång till data på avlidna 1860-1900.
Styrelsen vill först studera de�a material innan beslut
tas om en utvidgning av registret.

Då vår projektledare för NÅDD snart går i pension
avser förbundsstyrelsen a� till hösten se över hur pro-
jektverksamheten ska bedrivas vidare. Beslut har ju ta-
gits om e� bouppteckningsprojekt,

Förbundsstyrelsen tackar för det stöd för projektet som
motionerna ger u�ryck för och ser fram emot a� många
frivilliga krafter även i fortsä�ningen kommer a� bistå
med tid och resurser för komple�ering av NÅDD och
övriga registreringsprojekt.

Styrelsen föreslår stämman

a� motionerna därmed anses besvarade

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

................................................................................................
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MOTION NR 6

Inrä�ande av e� ny� pris, ”Årets släktbok”

❏ ❏ ❏ Kvalitet i släktforskningen bör uppmuntras i alla
dess former. E� försummat område när det gäller de�a
ämne, som verkligen behöver uppmärksammas, är
släktböckerna. 

Vi föreslår därför a� Släktforskarförbundet inrä�ar e�
pris ”Årets släktbok”, liknande de priser som tidigare
funnits för ”Årets arkiv”, ”Årets bibliotek” o dyl. 

E� sådant pris kan dels fungera som sporre för den som
funderar på a� publicera sig i denna form, dels är de�a
e� tydligt sä� a� fokusera på det så viktiga ämnet kva-
litet i släktforskningen. Samtidigt bör begreppet
släktbok tolkas bre�. Naturliga kandidater är inne-
hållsrika familjeregister, med alla familjer från en
socken, men det kan också handla om en utförlig släk-
tutredning i bokform eller varför inte en välgjord hand-
bok i något specialområde inom släktforskningen. 

Priset bör i första hand bestå av äran, men även e�
mindre penningspris bör övervägas. Även de böcker
som nästan nådde ända fram bör uppmärksammas, till
exempel genom a� man presenterar några nominerade
böcker, innan pristagaren väljs. 
SSGF yrkar:

a� förbundsstyrelsen får i uppdrag a� införa e� år
ligt pris ”Årets släktbok”, som första gången 
delas ut vid Släktforskardagarna 2015. 

Styrelsen för StorStockholms Genealogiska Förening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Förbundsstyrelsen instämmer med motionären
om a� släktböckerna är en typ av publikationer som
kommit i skymundan. En viktig uppgift för förbundet
är a� uppmuntra och stödja goda exempel på presenta-
tion av forskningsresultat och där bör just släktutred-
ningar och andra redovisningar av den typ som
motionärerna nämner uppmärksammas mera.

Eftersom dessa släktböcker vanligtvis har en lokal för-
ankring både vad gäller geografi och spridning, anser
styrelsen a� förbundets medlemmar är de som har den
bästa överblicken över det som publiceras och a� det
därför är föreningarna som bör uppmuntras a� nomi-
nera ”Årets släktbok”, där den utvalda boken erhåller
e� pris, som utdelas vid släktforskardagarna.

Förbundsstyrelsen instämmer i a� äran i a� ha utvalts
är betydelsefull, men också a� den utvalda boken pre-
mieras med en mindre penningsumma. Det bör vara
möjligt a� utdela e� sådant pris vid släktforskardagarna
2015.

Styrelsen föreslår stämman

a� medlemsföreningarna uppmanas a� nomi-
nera kandidater till e� ny� pris ”Årets 
släktbok”,

a� priset ”Årets släktbok” delas ut första gången 
vid släktforskardagarna 2015, och

a� motionen därmed anses besvarad.

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

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

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

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

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

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

MOTION NR 7

Motion om utredning om släktforskarförbundets 
organisation och säte

❏ ❏ ❏ Förbundet har flaggat för en höjning av med-
lemsavgiften till förbundet med 5 - 7 kr per medlem. Vi
motsä�er oss en höjning av medlemsavgiften fram till
det a� förbundsstyrelsen har redovisat en utredning om
inre och y�re organisation samt var i landet förbundet
skall ha sin hemvist. Allt fler organisationer lämnar
storstäderna för lägre hyror och billigare administration
utanför storstadsområdena.

Med dagens enkelhet a� kommunicera via mail och vi-
deokonferens behöver inte förbundet si�a i Solna. För-
bundets stadgar säger a� förbundet har si� säte i Solna.

Vi yrkar:

a� styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund får i
uppdrag a� genomföra en utredning om orga-
nisation och var förbundskansliet skall vara 
beläget

a� målet med utredningen skall vara a� försöka 
sänka de fasta kostnaderna för Släktforskarför-
bundet

a� styrelsen återkommer till årsstämman 2015 
med förslag om eventuell ny organisation och 
eventuella stadgeändringar samt datum för 
eventuell omorganisation och fly�.

Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT, 
Norberg



Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ I samband med Sveriges Släktforskarförbunds
fly� från Sundbyberg till Solna, gjordes en grundlig ut-
redning om för- och nackdelarna med en placering av
kansliet i Stockholm i jämförelse med e� par andra orter
i mellansverige för vilka man tog fram bl.a. hyreskost-
naderna för. Man konstaterade då a� någon ekonomisk
vinst inte kunde utlovas vad gäller lokalhyror om kans-
liet fly�ade till annan ort.

Förbundet har e� hyreskontrakt som löper ännu i tre år.
Kontrakt på lokaler skrivs alltid på fem år i taget. Den
lokalhyra som förbundet betalar är prisvärd. Förbundet
fungerar även som hyresvärd för e� antal föreningar ba-
serade i Stockholmsregionen.

Förutom lokalhyror skulle, vid e� byte av säte för för-
bundet, även tillkomma kostnader för fly� samt rekry-
tering av ny personal då den befintliga personalen inte
skulle vara intresserad av a� fly�a med. Förbundet
skulle tappa både kompetens och inte minst fart under
mer eller mindre lång tid i pågående projekt och ser-
viceåtagande vilket också innebär en kostnad. Reviso-
rerna har gjort en revision av kansliets verksamhet för
a� få e� må� på hur effektivt förbundskansliet funge-
rar. Revisionen föll mycket väl ut.

Vi har e� kansli som är kostnadseffektivt. Kanslichefen
har sänkt de fasta kostnaderna på många olika områ-
den genom e� väsentligt förbä�rat offert- och kon-
traktsarbete.

Videokonferenser kräver investeringar i form av appa-
ratur och skärmar och förutsä�er a� motparten har gjort
samma investering.

Personalen har under 2013 minskats med 0,5 tjänst. Pre-
numerationstjänsten är uppsagd och drivs sedan 1 april
2014 i egen regi.  Från 1 juli minskar personalen med yt-
terligare en heltidstjänst. De�a är väsentliga bespa-
ringar.

Man bör även ta i beaktande a� styrelseledamöterna bör
kunna ta sig till möten kostnadseffektivt. Det under-
lä�as av a� man utan större svårigheter kan ta sig till
och från huvudstaden. Möten på annan ort, mindre cen-
tral, innebär a� kostnaderna för sammanträden skulle
öka eftersom kommunikationer till andra orter än
Stockholm både tar längre tid och är mera kostsamma.
Det skulle också krävas väsentligt flera hotellnä�er än
vad som är fallet nu.  

Styrelsen föreslår stämman

a� motionen därmed anses besvarad

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

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

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

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

MOTION NR 8

Motion om digitalisering av kyrkböcker
i f.d. svenska Pommern

❏ ❏ ❏ Många släktforskare har stö� på anor med ur-
sprung i f.d. svenska Pommern. Kyrkoböckerna förva-
ras i de flesta fall i de tyska församlingarnas arkiv och är
svåröverkomliga för svenska forskare och vi anser a�
materialet bör bli tillgängligt för svenska släktforskare.

Vi yrkar a� Förbundsstyrelsen undersöker möjlighe-
terna med Riksarkivet SVAR om a� digitalisera kyrk-
böckerna i f.d. svenska Pommern.

Helsingsborgs Släktforskare- och bygdeförening

Förbundsstyrelsens svar

■ ■ ■ Den här frågan har varit aktuell vid e� tidigare
tillfälle, och inga initiativ togs då a� genomföra e� så-
dant här projekt. Om kyrkböckerna förvaras i tyska för-
samlingars arkiv blir det både en svår och kostsam
uppgift a� genomföra en digitalisering. Någon måste
då besöka dessa arkiv och digitalisera på plats. 

Förbundsstyrelsen kommer a� undersöka möjlighe-
terna med SVAR och höra om förutsä�ningarna för e�
sådant här arbete över tid har förändrats samt meddela
det svar vi får i kommande Angeläget.

Styrelsen föreslår stämman

a� motionen därmed anses besvarad.

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

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

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

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

................................................................................................
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■ 2013 års förbundsstämma uppdrog åt förbundsstyrel-
sen a�, med utgångspunkt i en av framtidsgruppen pre-
senterad idéskiss till en släktforskarrörelsens betalsajt,
konkretisera en modell för sajten som kunde ligga till
grund för diskussioner med och överväganden i för-
eningarna med sikte på a� e� förslag skulle kunna läm-
nas till 2014 års stämma.

Arbetet med denna fråga har på förbundsstyrelsens
uppdrag förts vidare av en i januari bildad grupp be-
stående av Peter Wallenskog och Karl-Ingvar Ångström
från förbundsstyrelsen, Charlo�e Börjesson från För-
eningen DIS samt Johan Lagerros och Erland Ringborg
från Genealogiska Föreningen.  

Gruppen har bl.a. gjort följande allmänna bedömning
av förutsä�ningarna för en betalsajt: 

Inom släktforskarrörelsen har databaser hi�ills i stor ut-
sträckning presenterats på CD eller DVD. Produkter av
de�a slag ersä�s i dag alltmer av köp av tjänster genom
a� material görs tillgängligt över nätet. För släktforsk-
ningen riskerar därför CD- och DVD-produkter a�
ganska snart bli förlegade. 

Växla över till Internet

I ljuset av denna utveckling är det viktigt för både för-
eningarna och förbundet a� växla över till Internet-spå-
ret och a� göra det i tid för a� kunna möta konkurren-
sen från kommersiella aktörer. En betalsajt för digitali-
serat material blir i de�a läge e� viktigt framtidsprojekt
för släktforskarrörelsen som helhet. Det handlar då inte
bara om sajten i sig utan också om a� inom förbundet
och föreningarna skaffa sig sådan kompetens a� andra
väsentliga utvecklingsprojekt kan drivas med kunskap
i modern och uppdaterad teknik. Våra överväganden
och förslag ska ses mot denna bakgrund. 

Den släkthistoriska sajten ska innehålla digitaliserat ma-
terial som producerats eller disponeras inom släktfor-
skarrörelsen och som inte finns tillgängligt genom
kommersiella aktörer och myndigheter. En koppling till
material som gjorts tillgängligt genom dessa senare är
dock given genom a� sajten kommer a� innehålla re-
gister och andra bearbetningar som underlä�ar sökan-
det i och utny�jandet av sådant material.

Kräver insatser

Materialet till och finansieringen av sajten ska tillhan-
dahållas av enskilda föreningar och av förbundet. Även
föreningar som inte är medlemmar i förbundet, t ex
släktföreningar, bör kunna medverka men då med en
högre avgift än medlemsföreningar. Varje organisation
måste själv få bestämma vad som ska läggas in och be-
hålla äganderä�en till materialet. Från användarsyn-
punkt är givetvis enhetlighet i sajtens struktur a�
föredra. 

Dock krävs betydande insatser och investeringar för a�

inordna allt material i en enhetlig modell. Inte bara
praktiska utan även psykologiska fördelar talar därför
för a� det för varje medverkande organisation skapas
e� bibliotek där material presenteras i en eller flera da-
tabaser som utformats enligt organisationen eget be-
stämmande. Samtidigt bör största möjliga samordning
i fråga om funktioner och form eftersträvas. 

Intäkterna från sajten ska, sedan kostnaderna för drift
och underhåll täckts, fördelas mellan de medverkande
organisationerna i relation till antalet besök i bibliote-
ken.

Abonnemang?

Framtidsgruppen utgick från a� en förening skulle
kunna abonnera på betalsajten och dess medlemmar
därmed få tillgång till sajten inom ramen för sin avgift
till föreningen. Abonnemangsavgiften för andra än
medlemmar skulle samtidigt sä�as så högt a� den en-
skilda skulle se tillgång till sajten via en förening som
den naturliga vägen.

Vid bedömning av denna modell måste några omstän-
digheter beaktas: Föreningar som vill abonnera på saj-
ten kan behöva höja sin avgift för a� få råd med de�a,
vilket kan vara problematiskt. Släktforskare som är
medlemmar i flera föreningar skulle få ”betala dubbelt”
för tillgång till sajten. Systemet skulle också göra för-
eningar med lägre medlemsavgift mera a�raktiva och
därmed påverka ”konkurrensen” om släktforskarna.

Mot denna bakgrund finns det fördelar i a� inte koppla
abonnemang på betalsajten till medlemskap i förening.
Ingen förening behöver då överväga storleken av sin
medlemsavgift utifrån förutsä�ningen a� en abonne-
mangsavgift ska täckas. Ingen ”dubbelbetalning” och
ingen snedvriden konkurrens mellan föreningar blir ak-
tuell. Samtidigt är det uppenbart a� en förening som
lägger ut material på sajten riskerar a� förlora med-
lemmar. Visserligen ges möjligheter till ökade intäkter
genom intresse för föreningens material på sajten, men
med den trots allt ökade ekonomiska osäkerheten är det
tveksamt om föreningar som i högre eller lägre grad re-
kryterat medlemmar tack vare digitalisering är beredda
a� satsa på sajten. 

Medlemsföreningarna i fokus

Under alla förhållanden måste enligt vår mening en be-
talsajt i förbundets regi ha medlemsföreningarna i
fokus. I de�a perspektiv talar övervägande skäl för a�
hålla fast vid framtidsgruppens idé a� tillgång till det
digitaliserade materialet genom medlemskap i förening
ska premieras. En idealisk modell skulle från dessa ut-
gångspunkter vara a� varje förening gör si� digitalise-
rade material tillgängligt för sina medlemmar på
samma sä� som hi�ills och a� det material föreningen
lägger ut på sajten riktas bara till andra än medlemmar

Rapport om Släkthistorisk sajt
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■ Valberedningen har bestå� av Anna-Karin Westerlund
(ordförande), Lars Sundell, Björn Fredriksson, Anna-
Lena Andersson, Anna Lövgren och Ulf Berggren .

Ulf Berggren deltog i valberedningens arbete tom ja-
nuari 2014, då han började ny� arbete på en mot
Släktforskarförbundet konkurrerande verksamhet.

De förtroendevalda vars mandat fortsä�er till 2015 är
Carina Strömberg, Jan Henrik Marinder och  Karl-Ing-
var Ångström samt revisorn Sture Bjelkåker och revi-
sorssuppleanten Björn Karlsson.

Valberedningen har haft två sammanträden i Stockholm
samt två telefonsammanträden.

Vid sammanträdet den 31 januari intervjuades de sty-
relseledamöter, som var närvarande på det styrelse-
möte, som hölls samtidigt på förbundskansliet.

1 april 2014 avgick Peter Wallenskog från förbundssty-
relsen.

Flera nomineringar har till valberedningens glädje in-
kommit under året.

Valberedningen föreslår förbundsstämman

a� antal förbundsstyrelseledamöter 2014-2015 ska 
vara 9

a� till Förbundsordföranden 2014-2016 utse Erland 
Ringborg (nyval)

a� till ledamot av förbundsstyrelsen 2014-2015 utse 
Ingrid Månsson Lagergren (fyllnadsval)

a� till ledamöter av förbundsstyrelsen 2014-2016 utse 
Bo Peter Persson (omval), Eri Larsson (omval), 
Viktoria Jonasson (omval), Susanne Gustavsson 
Sambia, Mellerud (nyval) och Christian Arnet, 
Stockholm (nyval).

a� till revisor 2014-2016 utse Lars Sundell (nyval)

a� till revisorsuppleant 2014-1016 utse Tomas 
Risbecker (omval)

a� traktamente och reseersä�ningar normalt utgår 
enligt statens reglemente vid förrä�ning för 
förtroendevalda i Sveriges Släktforskarförbund.

a� styrelseledamöter erhåller årliga arvoden för sina 
styrelseuppdrag fram till och med stämman 2015 
enligt följande:

• Förbundsordföranden 3 prisbasbelopp (133.200 kr)

• Vice ordföranden 1 prisbasbelopp (44.400 kr) och a�

• Övriga ledamöter får e� sammanträdesarvode med
350 kr/dag. De som måste ta tjänstledigt med helt löne-
avdrag eller ta ut semester för a� delta i sammanträde
med förbundsstyrelsen, kan erhålla sammanträdesar-
vode med 2,6 procent av e� prisbasbelopp per dag (1
100 kr). 

Efter beslut av styrelsen kan de�a även gälla för andra
personer än styrelseledamöter om de tar tjänstledigt
med helt löneavdrag eller tar ut semester för a� fullgöra
e� uppdrag i Sveriges Släktforskarförbund.

E� prisbasbelopp är fastställt enligt lagen om allmän
försäkring till 44 400 kr för år 2014.

Valberedningens förslag är enhälligt. 
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Valberedningens förslag

i föreningen. I praktiken skulle de�a emellertid kräva
en central kontroll av medlemskap och därmed en be-
tungande administration. Enklare är därför a� göra
abonnemangen helt individuella utan koppling till
medlemskap i förening men samtidigt stimulera sådant
medlemskap genom a� raba�era abonnemangsavgiften
med e� visst belopp för varje till sajten medverkande
förening – förslagsvis högst tre – som den enskilda
abonnenten är medlem i. Rö�ers Vänner bör härvid lik-
ställas med en förening. 

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har valt a� lägga fram gruppens för-

slag här i Angeläget och vill samtidigt tacka gruppen
för si� arbete. 

Förbundsstyrelen kommer a�, med utgångspunkt i ma-
terialet, kartlägga medlemsföreningarnas intresse för a�
medverka med material på en betalsajt samt karak-
tären och omfa�ningen av de�a material. Dessutom
kommer vi a� låta göra en förstudie, där kraven på en
betalsajt analyseras närmare, preciseras och priorite-
ras och a� en riskanalys görs.

RAPPORT....
Fortsä�ning från föregående sida
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Erland Ringborg
Jag började släktforska
som 16-åring när jag som-
mararbetade på Svenskt
Biografiskt Lexikon. Efter
arbetsdagens slut gjorde
jag min första antavla med
hjälp av den rikliga li�era-
tur som fanns.

Efter studentexamen i Li-
dingö läste jag latin och
historia vid Stockholms
universitet med sikte på a�
bli historiker. Engagemang
i studentkåren ledde dock
till a� mi� yrkesliv fick en
annan inriktning. Efter a�
ha varit ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer
1966-67 kunde jag inte motstå lockelserna från utbild-
ningspolitiken och statsförvaltningen. 

Under 30 år kom jag sedan a� arbeta i olika roller inom
Utbildningsdepartementet och dess verk, bl. a som ställ-
företrädande universitetskansler, statssekreterare för ut-
bildningsfrågor, chef för Skolöverstyrelsen och ordfö-
rande i e� antal utredningar. När Göran Persson – för
övrigt tiomänning till mina barnbarn – lade ned Skol-
överstyrelsen, kom jag in på internationella frågor. Efter
några år som utbildningsråd i Paris blev jag 1998 chef
för Svenska institutet under Utrikesdepartementet med
uppgiften a� sprida kunskap om vårt lands samhälle
och kultur och främja utbyte med andra länder. A� man
faktiskt kan ha glädje av sin släktforskning i tjänsten var
en upptäckt jag gjorde under de sju åren på institutet; i
samarbetet med Ryssland och de baltiska länderna var
det en tillgång a� i invigningstal o d kunna belysa de
historiska sambanden genom a� lyfta fram egna anfä-
der – och faktiskt också en anmoder – som på olika sä�
utmärkt sig på andra sidan Östersjön. 

När slutet av min yrkesbana närmade sig och datorerna
slagit igenom, blev det mera tid för släktforskning.  Jag
har koncentrerat mig på mina barns anor. Den enda
större insats jag gjort publikt är artikeln om släkten
Ringborg från Ringarum i 2012 års utgåva av Svenska
Släktkalendern. Där lyckades jag genom studier av
landskapshandlingar och domboksutdrag fly�a min
släkts manliga ursprung tre generationer bakåt i tiden,
från ca 1600 till ca 1500.

Som pensionär tyckte jag a� det skulle vara roligt a� ut-
ny�ja mina erfarenheter som ämbetsman i förenings-
verksamhet. Samma år som jag lämnade min sista
statliga utredning, 2009, kandiderade jag därför till Ge-
nealogiska Föreningens styrelse och blev invald. Sedan
september 2010 har jag fungerat som föreningens ord-
förande. Andra föreningar där jag har styrelseuppdrag
är bl. a hembygdsföreningen i min stadsdel i Stockholm
och Föreningen för svensk undervisningshistoria. 

Med cykeln som fortskaffningsmedel i vardagen håller
jag konditionen uppe. En 27 minuters tur till Huvudsta
ger bra uppfriskning inför släktforskarmöten. 

I oktober firar jag guldbröllop, med en medlem i Väs-
terbergslagens Släktforskarförening. Vi har fyra söner -
två dirigenter, den ene tillika violinist, en sångare och
en som arbetar i Regeringskansliet – och sex barnbarn
mellan 23 och 2 år.

De två yngsta, som finns i vår närmiljö, ger guldkant åt
tillvaron men kräver också en hel del ”jourinsatser”.

Susanne Gustavsson Sambia
Min resa in i släktforsk-
ningens värld började för
ca 12-14 år sedan med e�
brev från en avlägsen släk-
ting som bodde i USA. Som
barn hade jag visserligen
flitigt studerat morfars
egengjorda släk�avla, men
det var inte förrän brevet
landade hos min morbror
som jag egentligen började
fundera på a� forska. Av-
sändaren av brevet var
släkt med min mormor och
det kände familjen inte till
så mycket om. Till saken
hör a� morföräldrarna inte
var i livet, så det fanns ingen som kunde besvara de frå-
gor som ställdes i brevet.  

Gick till släktforskningsarkivet på det lokala museet och
började där a� leta i kyrkböcker på mikrofilm. Efter e�
par år bestämde jag mig för a� gå en kurs på samma
museum för a� lära mig mer om släktforskning. Sedan
var jag fast. Vetgirig som jag är gick jag y�erligare en
kurs och en till. Där kom jag i kontakt med den lokala
släktforskarföreningen. Till slut blev jag medlem. Så
småningom hamnade jag i styrelsen och där är jag nu
inne på tredje året. Jobbar framförallt med programpla-
nering och annonsering för föreningens aktiviteter samt
övrig marknadsföring.  

Intresseområden som jag brinner för är kunskap och in-
formation. Vill alltid veta mer om något, så jag stude-
rade mycket i mina yngre år, bl a språk och ekonomi
blandat med juridik. Jag är utbildad inom turism och
jobbade tidigare med turistinformation. Sedan tog livet
en annan vändning och jag  fortsa�e inom handel istäl-
let som alltid hade varit en bisyssla vid sidan av studier.
Y�erligare intresseområde är teknik och IT. Där kan jag
lite om mycket och läser gärna om ny teknik så fort jag
hinner. 

Områden som jag skulle vilja lyfta i Sveriges Släktfors-
karförbund är framförallt utbildning och kurser. Varför

De nominerade



just kurser? Jag började själv i fel ände kan man säga.
Tror det är lä�are a� komma vidare med forskningen
om man får en grund a� stå på. Det är också e� sä� a�
kvalitetssäkra sin forskning. Det är viktigt a� göra rä�
från början. 

Dessutom skulle jag vilja förmedla a� släktforskning är
givande och utvecklande samt oerhört kul helt enkelt.
En utmaning är naturligtvis a� förmedla de�a så a�
yngre personer blir intresserade av a� börja. Släktforsk-
ning handlar inte bara om kyrkböcker utan också om
foton, brev, dagböcker och mycket annat. I familjens
ägo finns e� antal fotoalbum fyllda med foton av helt
okända personer. Idag finns ingen kvar som kan berä�a
vem dessa personer är. Ångrar djupt a� jag inte frågade
mer när mor- och farföräldrarna levde. Budskapet är
vänta inte, börja nu. 

Sedan är jag ganska ny inom förenings- och släktfors-
karsammanhang. Det finns mycket samlad kunskap
inom förbundet och dess medlemsföreningar och jag
vill gärna lyssna och lära. Det är viktigt a� förbundet
och föreningarna jobbar tillsammans och drar åt samma
håll. 

Lite korta fakta: Lever och verkar i Mellerud i det un-
dersköna landskapet Dalsland. Där är jag också född
och uppvuxen. Studerade och reste i ungdomen och
återvände till födelseorten 2003. Fyllde tidigare i år 40.
Intressen förutom släktforskning är läsa deckare, vara
ute i naturen och laga god mat med vännerna. Har varit
gift men är nyligen frånskild. Idag jobbar jag med för-
säljning av mat och spel. En märklig kombination kan
tyckas, men så är det. 

Christian Arnet
Jag har drivit TV-produk-
tionsbolag sedan 1998
inom nischen historia för
TV, främst SVT och TV4. 

Jag har jobbat med tunga
namn som Jan Guillou,
Peter Stormare, Hans Vil-
lius, Dick Harrison, Peter
Englund och många andra.
Jag kan TV-hantverket från
ax till limpa samt känner
TV branschen väl. Jag har
hundratals produktioner
bakom mig. Just nu en del
museifilmer och e� kultu-
rarvsprojekt och därutöver
e� par kungliga gravar som ska undersökas. 

Jag vet vanligtvis vad som är en bra idé och kan förklara
varför. Är van a� starta och genomföra projekt och a� ta
hand om flera parters intressen. 

Senaste stora produktionen var Sveriges historia som
resulterat i e� ny� historiskt standardverk hos e� bok-
förlag, en permanent utställning på Historiska museet
och en sajt för alla svenska museer. I projektet ingick 12

timmar TV om Sveriges historia som visades på bästa
ti�artid på TV4 och som nu säljer bra som dvd-box. Allt-
sammans initierat på eget initiativ. 

Har alltid varit intresserad av historia och rö�er. Före-
läste redan på gymnasiet om min egen släkt för klass-
kamraterna och ska precis till a� filma mina äldsta
släktingar för a� dokumentera deras historier som an-
nars riskerar a� gå med dem i graven. 

Är folkbildarivrig och har alltid sådana folkbildarpro-
jekt på gång som säkerligen kan sammanlänkas med
förbundet och gynna SSf.

Jag har en fil. kand-examen från Kulturvetarlinjen. Jag
bor i Stockholm, jag är gift och har två dö�rar. Jag är in-
tresserad av idro�, musik (jag spelar flera instrument
och är världsmästare i körsång), fiske och jag har nyli-
gen tagit jägarexamen. Jag talar flera språk flytande.
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Planeringen inför årets
släktforskardagar i Karlstad
pågår för fullt
■ Mycket är redan klart. Karlstad Släktforskarfö-
rening har i stort se� fyllt Karlstad CCC med ut-
ställare och har e� digert föreläsarprogram, som
finns a� ta del av på hemsidan och på Facebook.

Det kommer a� bli möjligt med förköp till före-
läsningarna, vilket de vill uppmana till, för a�
vara alldeles säker på a� få plats.

Föreningen kommer också a� bjuda på e� syn-
nerligen proffsigt uppträdande under lördags-
kvällens banke�.

Det mesta får man reda på genom a� besöka hem-
sidan www.sfd2014.se eller a� följa vad som hän-
der på Facebook. Eller varför inte ti�a in på
rö�erbloggen, där det ibland också dyker upp lite
information.

Välkommen till Karl-
stad hälsar Värmlands
Släktforskarförening!
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Elsa Sjödahl årets Örnbergpristagare
■ Få har bety� så mycket för den västsvenska släkt-
forskningen som Elsa Sjödahl. Med den stora kunskap
hon har i a� läsa äldre handskrifter har hon kunnat bistå
släkt- och hembygdsforskare och andra historieintres-
serade med material av mycket stort värde i e� svår-
forskat material.

Under 1980-talet skrev Elsa Sjödahl gårdshistoria för
Steneby socken i Dalsland. Den sträcker sig så långt till-
baka som det är möjligt a� komma, dvs. till 1400-1500-
tal på de flesta gårdarna. Ägarförhållandena har utre�s
på varje gård och genom domböckerna får man reda på
allt som hänt i stort som små�. 

De�a är sannolikt en av de grundligaste gårdsforsk-
ningar som tryckts i Sverige.

Under många år arbetade Elsa Sjödahl dessutom med
renskrivning och komple�ering av domboksmaterial
som en annan dalslandsforskare, Anders Edestam, gjort.
Det resulterade i a� Dalsland nu har domboksmaterial
från 1600-talet utgivna i alla sina fem härader. 

Den senaste av dessa, Tössbo härads domböcker 1613-
1675, har Elsa arbetat med under 20 års tid. Den utkom
i februari 2014. Här finns alla mål med som förekommit
under tidsperioden, alla språkmässigt normaliserade,
vilket underlä�ar tillgängligheten av materialet.

Elsa Sjödahl har tidigare uppmärksammats av bl.a. Nor-
diska Museets för sin gärning med motiveringen a� hon
”under 35 års tid transkriberat Dalslands domböcker för
åren 1601, 1607 samt 1613-1730.” 

Elsa Sjödahl, som är född 1917, arbetar fortfarande vi-
dare trots sin höga ålder. Hon fortsä�er nu med a� tyda
Tössbo härads domböcker efter 1675. 

Elsa Sjödal har med si� arbete tillgängliggjort e� mate-
rial som för de allra flesta är svårt a� forska i. Dom-
böckerna, och den ska� på information de rymmer om
våra anor, är av släktforskarna oftast e� underska�at
material. Det anses vara svårläst och mödosamt a� ta
sig igenom texterna. 

Sveriges Släktforskarförbund vill därför lyfta fram den
ska� som Elsa Sjödahl har tillgängliggjort och hoppas
a� andra forskare av Elsas arbete ska inspireras till egen
domboksforskning.

Fotnot
Dalslands dombok 1601 är införd i Hembygden 2007
och Dalslands dombok 1607 är införd i Hembygden
2010, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbunds
årsbok.

Medlemsinformation 
på stämmodagen
Mellan kl 12.00 - 15.30 på stämmodagen planeras
preliminärt bl.a. de�a:

• Migrationsverkets storsatsning runt om 
i Sverige

• De nya distrikten 2016 – hur kommer de a� 
bli?

• EU-projektet om kartläggning av Sveriges 
befolkning 1749-1950

• Medlemsvård och medlemsrekrytering

• Senaste ny� från förbundet



Tord Andåsen
■ När Trollhä�ebygdens Släktforskarförening bildades
1993 var Tord en av de drivande krafterna och blev le-
damot i styrelsen. Han avgick ur styrelsen vid årsmötet
2012. Tord har hållit nybörjarkurser i släktforskning
under många år.

Tord som började släktforska i början av 1980-talet hade
inga problem a� komma tillbaka till 1700-talets början.
Alla hans anor bodde och verkade i Västra Tunhems
pastorat. När han hi�ade luckor i kyrkböckerna började
han intressera sig för mantalslängder och domböcker. I
början av 2000-talet tog intresset för domboksläsning
över mer och mer och han började skriva av Väne hä-
rads domböcker mellan 1614–1676 ordagrant. Till de�a
har han gjort e� komple� person- och gårdsregister.
Hösten 2007 donerade han allt till Trollhä�ebygdens
Släktforskare som då gav ut en CD-skiva med materia-
let vars intäkterna går till föreningen. 

Tord har även varit behjälplig med material när Tun-
hems Hembygdsförening gav ut boken ”Böndernas
Tunhem” samt även till Bo J. Theutenberg när han gav
ut släktkrönikan ”Mellan Liljan och Sjöbladet” år 2008.

Sven Olby
■ Sven började släktforska före 1970. 1986 blev han med-
lem i Västerås Släktforskarklubb där han under 20 år
var en omtyckt ordförande. Han avgick våren 2013.
Under den tiden har föreningen vuxit från 170 med-
lemmar till 520.

Sven har även varit klubbens redaktör. Först 1993 och
sedan 2006 till våren 2013. Nu är han styrelseledamot
och si�er även som ledamot i redaktionskommi�én.
Han har sedan 1993 varit DISGEN-fadder för Mac-an-
vändare. Sven har under e� antal år bedrivit släktfors-
karkurser på olika studieförbund både i Västerås och
Enköping.

Sven har även varit med och renskrivit registret till Hül-
pers genealogiska samlingar på Västerås Stadsbibliotek,
vilka nu finns sökbara på bibliotekets hemsida.

E� annat projekt som ligger Sven varmt om hjärtat är
Namn åt de döda, där han se� till a� alla församlingar
i Västmanland blivit registrerade till Dödskiva 5 samt
med komple�eringar till nr 6.

Reine Björkman
Reine har under en lång rad av år varit ordförande i
Hembygds- och Släktforskare Nolaskogs, Örnskölds-
vik, samtidigt som han även varit sekreterare i DIS-Mi�.
Han var även en av dem som startade DIS-Mi�. Reine
har på de�a vis inte bara bidragit till a� engagera sig i
a� sprida kunskap på lokal nivå, utan har även på e�

förtjänstfullt sä� förmedlat si� administrativa kun-
nande. Det har även innefa�at användandet av datorn
i släktforskning för e� bredare geografiskt område.

Reine som är en genuin föreningsmänniska, har på
de�a sä� förmedlat si� kunnande till flera föreningar
och på så vis bidragit till a� utveckla e� synsä� för a�
upprä�hålla dialogen mellan medlemmar och styrelse.
Reine som är barnfödd i Hälsingland har givetvis lika-
ledes varit involverad i si� hemlandskap med a� utöva
goda gärningar inom släktforskning både med och utan
datorkraft.

Charlotte Börjesson
■ Charlo�e har su�it i styrelsen för DIS-Väst i mer än
10 år och har under denna tid även varit en klippa som
DISBYT-ombud. Hon har även varit föreningens kassör.
Hon har med si� goda humör verkat som en idéspruta
på föreningens möten. Charlo�e har även varit ledamot
i DIS huvudstyrelse.

Charlo�e har med stor entusiasm bl.a. deltagit på Bok-
mässan under många år och på så sä� varit behjälplig
med a� sprida kunskap om släktforskning även utan-
för föreningen.

Charlo�e har bidragit starkt till arbetet med a� skapa
goda kontakter mellan den svenska släktforskarrörel-
sen och våra utvandrade släktingar i USA.

Hon har även deltagit i verksamhet som är av stor vikt
för hela landets släktforskarverksamhet, vilket nu se-
nast inneburit a� hon su�it med i den arbetsgrupp som
se� över behovet av en släkthistorisk portal för hela
släktforskarrörelsen.

.... och här är
årets eldsjälar!
Mats Johansson
■ Botvidsbygdens Släktforskarförening har nominerat
sin medlem Mats Johansson till Årets Eldsjäl. 

Föreningens ordförande K E Gräns skriver i nomine-
ringen, a� Mats Johansson är ”utomordentligt kreativ
och producerar idéer i en aldrig sinande ström” och a�
han inte endast sä�er i gång sådant som andra arbetar
med, utan också själv gärna ställer sig i spetsen för a�
realisera idéerna.

Mats Johansson skapade Botvidsbygdens Släktforskar-

Hedersdiplom
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Förbundsordförande Allan Grund 

Född 14 juni 1921 i Färgelanda, Dalsland
Död 26 december 2013 i Vrigstad, Småland

■ Allan Grund, som då var vice ordförande i Njudungs
Genealogiska Förening i Småland reste i lugn och ro
som ombud för sin förening till Släktforskardagarna i
Västerås år 1990. När han reste hem hade hans tillvaro
förändrats en hel del.

Saken var den, a� Släktforskarförbundets förste ordfö-
rande Erik Tho-
rell hade talat om
a� nu ville han
avgå efter fyra
strävsamma år
som tagit mycket
tid och kraft med
a� bygga upp or-
ganisationen och
få den a� växa.
Under Erik Tho-
rells tid hade
släktforskarför-
bundet vuxit från
42 anslutna för-
eningar, till 78 så-
dana. Många av
de olika ordfö-
randena hade
nog förstå� a�
det inte var helt
enkelt a� vara
förbundsordfö-
rande, och valbe-
redningen hade

haft e� tufft jobb med a� hi�a en kandidat till ordfö-
randeposten. Ännu strax innan stämman i Västerås
skulle starta fanns det ännu ingen kandidat. Men på
tåget till Västerås hade valberedningens sammankal-
lande, Harry Hjertqvist, haft sällskap med Allan Grund,
en person som ingav förtroende och han blev tillfrågad.
Efter a� ha samrå� med sin hustru tackade Allan ja till
a� ställa upp och blev också vald.

Allan var pensionär, men hade en god administrativ er-
farenhet såsom före de�a officer och därefter skogsin-
spektor samt personal-, produktions-, och fabrikschef
inom torvindustrin. Han grep sig med gla� mod an
uppdraget a� leda släktforskarförbundet och med hjälp
av styrelsens ledamöter, med alla sina skilda kunska-
per, gick det galant. Allan var en mycket trivsam per-
son a� ha a� göra med.

Allan hade sin rö�er i Dalsland, och en del av dem pu-
blicerade han i ”Min mormors västsvenska anor” An-
tavla 231 i Svenska Antavlor (1997). I den återfinns den
inte ovanliga blandningen av bönder och torpare, men
också smeder och stormaktstida lågadel (Silfvertelning,
Unge, Soltow) och en biskop i Skara (Sveno Svenonis).

Vid Släktforskardagarna 1994 i Örnsköldsvik avgick
Allan efter fyra års tjänst. Under hans tid med klubban
växte organisationen vidare, till a� då ha 100 medlems-
föreningar. Mycket berodde det nog på a� Allan for
land och rike runt och propagerade för a� folk skulle
börja släktforska. Han hade alltid broschyrer om
Släktforskarförbundet med sig, och delade gärna ut
dem till folk, när han åkte tåg.

Frid över hans minne!

Elisabeth Thorsell

In Memoriam

förenings hemsida, ansvarar för den och har också le�
dess utveckling. En del av arbetet består i en särskild
service för medlemmarna, kallad ”Botvids-akuten”, dit
släktforskningsfrågor kan skickas via e-post. Svar läm-
nas av flera medlemmar, men även här är Mats Johans-
son den som leder arbetet och ser till a� de som ställer
frågor också får svar. Antalet frågor uppgår till ungefär
en tredjedel av föreningens medlemstal. 

Föreningen lyfter också fram det stöd och den informa-
tion som dess forskarvärdar får för a� kunna upprä�-
hålla medlemsservicen i forskarrummet, som är öppet
alla onsdagskvällar under vår och höst.

E� ny� projekt, som Mats Johansson tagit initiativet till,
syftar till a� registrera födslar, vigslar och dödsfall i för-
eningens område, tre folkrika kommuner söder om
Stockholm. Föreningen bedömer a� hans engagemang
och drivkraft är tillräckliga för a� den kan genomföra
projektet.

Förutom si� arbete i Botvidsbygdens Släktforskarför-
ening var Mats Johansson även initiativtagaren till
FMV:s släktforskarförening, vars drivande kraft han

även är. Även inom Genealogiska Föreningens projekt
”Inrikes pass” är Mats Johansson engagerad med in-
dexering och IT-råd. Båda dessa föreningar har biträ�
nomineringen av Mats Johansson.

Karl-Edvard Thorén
■ Föreningen DIS har till Årets Eldsjäl nominerat Karl-
Edvard Thorén, som sammanfa�ande beskrivs som ”en
veteran bland DIS faddrar”, verksam som sådan sedan
1993 och som sammankallande i faddergruppen från
1996 och e� knappt decennium framåt.

Vid 88 års ålder är han ännu fullt aktiv, bl.a. fortfarande
som fadder och har under det senaste decenniet också
engagerat sig som utbildare i den yngsta regionför-
eningen, DIS-Filbyter, vars kursmaterial han utarbetat.



www.rotterbokhandeln.se

■ E� viktigt arbete för släktforskarförbundet är a� hålla
kontakt med myndigheterna. Det gör vi genom a� göra
uppvaktningar och a� skriva till myndigheterna om
våra angelägna frågor.

Folkbokföringen
Det går som vanligt trögt med a� trygga tillgången av
folkbokförings¬material för släktforskningen i framti-
den. Förbundet skrev till Ska�everket och ville köpa
material för utgivning av Sveriges befolkning 2000. Syf-
tet var i första hand a� se om det går a� använda folk-
bokföringsdatabasen för a� ta ut sådana uppgifter.
Ska�everket svarade det inte var möjligt bl.a. för a� in-
formationen inte finns lagrad på det sä� som önskas. Vi
får verkligen hoppas a� det inte stämmer.

I oktober gjorde Barbro och Karl-Ingvar Ångström en
uppvaktning för den statssekreterare på Finansdepar-
tementet som har hand om Ska�everket. Då framförde
vi vår oro över a� det skulle vara som Ska�everket skri-
ver a� det inte gå a� ge ut skivor av typ Sveriges be-
folkning. Tyvärr har vi hi�ills inte se� något resultat av
vår uppvaktning. 

Inför valet har vi frågat partierna om vad de tycker om
släktforskningen. En av frågorna är Ska folkbokföringen
arkiveras så a� det ska gå a� släktforska i framtiden så
som kan göras ända från 1680-talet?  Hi�ills har vi bara
få� svar från Folkpartiet. Svaren på frågorna kommer
bl.a. a� publiceras i Släkthistoriskt Forum nr 3.

Sockenfrågan
I juni gjorde Barbro och Karl-Ingvar Ångström en upp-
vaktning hos generaldirektören för Lantmäteriet i Gävle
bl.a. för a� höra hur arbetet med socknarna flyter. Vi an-
mälde intresse för a� hjälpa till med arbetet. Tyvärr har
Finansdepartementet tyckt a� släktforskarförbundet
inte ska vara samarbetspartner i det arbetet. Vi får se om
vi hi�ar någon underhandslösning. 

Kartor
Vid uppvaktningen på Lantmäteriet tog vi också upp
e� par kartfrågor. 2003 kom PSI-direktivet som syftar
till a� material som tagits fram med allmänna medel ska
kunna få vidareanvändas utan ny�jandeavgift. Vi
tycker a� åtminstone äldre s.k. allmänna kartor ska få

användas gratis. Den äldsta ekonomiska kartan är
mycket användbar för lokalhistorisk forskning.

Förbundet vill ju a� den ajourhållna folkbokföringsda-
tabasen ska arkiveras med jämna mellanrum. De�a gäl-
ler också flera databaser hos Lantmäteriet, t.ex. den
digitala fastighetsregisterkartan. Det kommer annars
inte a� gå a� ta fram hur fastighetsindelningen såg ut
e� visst år.  

Samverkan med Riksarkivet
Sveriges Hembygdsförbund har föreslagit a� Riksarki-
vet, hembygdsförbundet och släktforskarförbundet ska
träffas en gång per år för informationsutbyte. Vi har an-
slutit oss till förslaget men det krävs nog lite mera än
bara informationsutbyte. Och vi utgår från a� också
Svar och MKC ingår i samverkan.

DDB i Umeå
Demografiska databasen (DDB) är en avdelning hos
Umeå universitet som producerar och tillgängliggör be-
folkningsdatabaser. DDB har få� 7,8 mkr av Veten-
skapsrådet för a� utveckla PERSONA, en ny mjukvara
som ska göra det lä�are a� registrera och länka data.
DDB har inbjudit förbundet m.fl. a� delta. Carina
Strömberg har utse�s a� ingå i referensgruppen.

Kontakterna med myndigheter! 
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Föreläsarbanken
■ Föreläsarbanken - som
finns under Faktabanken på
Rö�er - fungerar som en kon-
taktförmedling mellan före-
läsare och dig som vill boka
en föreläsning. Man kan välja
olika ämnen och snabbt få en
överblick av vilka som före-
läser om just det ämnet eller
angränsande ämnen. Gör e�
besök!



■ Sedan lanseringen av nya Rö�er i oktober 2013 har ut-
vecklingsarbetet både handlat om a� förbä�ra dess
funktioner och a� utveckla helt nya. Genom a� sidan i
samband med pla�formsbytet sökmotoroptimerades
har den avancerat avsevärt på Googles träfflista. 

Besöksstatistiken talar si� tydliga språk. Sedan lanse-
ringen har antalet unika besökare ökat med i genom-
sni� 68 procent (i jämförelse med samma tidsperiod
med start i november 2012)! 

Antalet sidvisningar har i jämförelse med samma pe-
riod ökat med hela 117 procent! 

Det är fantastiskt roligt a� kunna konstatera a� den nya
webbplatsen har mo�agits med så stort intresse. Vi hop-
pades a� den nya sidan skulle locka helt nya besökare
och det har den också visat sig göra. 

En innehållsrik webbplats som Rö�er är under ständig
utveckling och det gäller a� hela tiden förbä�ra befint-
liga funktioner. Även arbetet med a� fly�a över mate-
rial från ”gamla” Rö�er fortgår. 

Nylanseringen av Porträ�fynd hade vi stora förvänt-
ningar på, då databasen har en stor potential men låg
på en föråldrad pla�form. Det är en avancerad databas
med många variabler och efter finslipningar av funk-
tionerna kan vi slutligen nöjda konstatera a� Porträ�-
fynd fungerar som det var tänkt. 

Porträ�fynd har få� en mer lä�överskådlig layout och
förbä�rade funktioner, vår förhoppning är a� fler nu
ska upptäcka och bidra till den guldgruva som port-
rä�databasen är.

Blogg och föreläsarbank

Under januari månad
lanserades Rö�erblog-
gen. Syftet med bloggen
var a� skapa en bred dis-
kussion om släktforsk-
ning där ämnena får
skifta och ordet vara fri�.
En bred blogg om
släktforskning har varit
efterlängtad och sedan
starten i mi�en av januari har bloggen haft över 44 000
besök.

En annan ny del av Rö�er är Föreläsarbanken. Den lan-
serades under maj månad och är y�erligare e� tillsko�
till Faktabanken. I Föreläsarbanken finns föreläsare
inom släktforskning eller anknytande ämnen samlade.
Det är tänkt a� den ska fungera som en kontaktför-
medling mellan föreläsare och den förening eller sam-
manslutning som vill boka in en föreläsare. I en meny
kan den intresserade välja bland ämnen och snabbt få
en överblick av vilka som föreläser om just det områ-
det. Vi hoppas a� särskilt våra föreningar som anlitar

föreläsare till sina sammankomster ska få glädje av Fö-
reläsarbanken. Tipsa föreläsare om a� registrera sig i
Föreläsarbanken så a� den över tid växer!

Bouppteckningsdatabas

Bouppteckningar är viktiga dokument för släkforskare
och bör dokumenteras och göras lä�illgängliga för fler. 
Utvecklingen av Bouppteckningsdatabasen pågår för
fullt. Målsä�ningen är a� skapa en databas som på
samma sä� som Namn åt de döda och Gravstensinven-
teringen ska generera e� stort engagemang och a� in-
tresserade ska vilja bidra till databasen. 

Medlemsföreningarnas sidor på Rötter

På nya Rö�er har alla Sveriges Släktforskarförbunds
medlemsföreningar en egen kontaktsida. Där kan före-
ningarna numera själva styra vilken information som
finns om dem på Rö�er. 

Vi vill påminna de föreningar som ännu inte har loggat
in på Rö�er och uppdaterat informationen som finns
där a� göra det. 

De kontaktuppgifter ni har ange� på er medlemssida
kommer a� användas som kontaktunderlag för all typ
av information från Släktforskarförbundet. Därför är

Utvecklingen av nya rötter fortsätter
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Arbetet med en databas med e� register för bouppteckningar
pågår för fullt.



det viktigt a� till exempel kontaktuppgifter uppdateras
direkt när de förändrats, exempelvis när en ny ordfö-
rande tillträ�, eller om någon har by� e-post. Observera
a� ni fortfarande måste meddela prenumerationstjäns-
ten separat om adressändring. 

Viktigt är a� er förening fyller i kontaktuppgifter till
samtliga styrelsemedlemmar. Men ni är inte tvungna a�
visa alla dessa kontaktuppgifter ”utåt”. Ni kan själva
välja hur mycket eller litet av er kontaktinformation ni
vill visa genom a� klicka i de alternativ som finns för
varje post.

Er medlemsförening kan också lägga in upp till fem ar-
tiklar på er sida – till exempel kan ni berä�a om kurser,
eller om något spännande projekt ni driver. Kalendariet
administreras även det genom er förenings inloggning
på Rö�er.

Logga in

För a� medlemsföreningarna ska kunna administrera
sin sida har ni tilldelats en särskild inloggning – under
knappen "Logga in" väljer ni a� logga in som förening.
Inloggningsuppgifterna får varje förening direkt av för-
bundet och det är samma som föreningens inloggning i
bokhandeln. 

När ni loggat in dyker en ny knapp upp bredvid in-
loggningsknappen – ”mina sidor”. Klicka på knappen
för a� komma till er administratörspanel.

Om er förening vill ha e� annat lösenord på sina med-
lemssidor än i bokhandeln är det bara a� kontakta kans-
liet så löser vi det åt er. Ge då e� förslag på vilket ny�
lösenord ni skulle vilja ha. Om ni byter lösenord är det
förstås viktigt a� det noteras och sprids till alla som re-
digerar sidan. 

Nya Släkthistoriskt Forum

Släkthistoriskt Forum fick i slutet av 2013 en ny redak-
tör och sedan redaktörsskiftet har en del förändringar
ske�. 

Nya återkommande inslag har lanserats för a� öka di-
rektkommunikationen med läsarna. Till exempel kan lä-
sarna numera ställa frågor om sin släktforskning till en
skara erfarna släktforskare i ”Fråga släktforskaren”. Lä-
sare kan också själva bidra med en släkthistoria genom
a� skicka in e� bidrag till tävlingen ”E� porträ� en his-
toria”. 

Tidningens annonsplats ”torget” har tagits bort och er-
sa�s av en sida med information om vad nästkom-
mande nummer kommer a� handla om.

Tidningens layout har också justerats marginellt. Bland
annat har rubriktypsni�et by�s ut.

Ny handbok kommer i juni
■ Ännu långt fram på 1900-talet levde i vårt land
1000-tals människor som trots a� de var födda och
levt hela si� liv här aldrig varit i närheten av en
husförhörslängd eller församlingsbok och aldrig
varit kyrko- eller mantalsskrivna någonstans. 

De flesta av dessa tillhörde resandefolket, denna
för allmogen så exotiska grupp som gå� under be-
teckningarna ta�are, zigenare, skojare, krämare
med mera. 

A� försöka forska på personer som inte var kyr-
koskrivna är naturligtvis en utmaning och betyd-
ligt svårare än all annan släktforskning. Men just
svårigheterna gör sökandet till e� spännande de-
tektivarbete som tack vare en kombination av
olika källor till slut kan ge mycket goda resultat.
Dessutom får man på köpet en inblick i forna ti-
ders samhällsförhållanden ur e� perspektiv som
sällan syns i historieböckerna. 

Boken tar genom exempel upp de talrika källor
som trots allt finns och går igenom vilka uppgifter
forskaren kan finna där samt ger också tips och
råd om hur man bäst kan komma runt de problem
som dyker upp i forskningen. 

Anor från landsvägen - Hur jag finner mina
förfäder bland resandefolket. Förfa�are Bo
Lindwall
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Så här hittar du till Karlstad CCC
Karlstad CCC har adress Tage Erlandergatan 8A.

Från busstationen är det 1,4 km och från järnvägsstationen 1,2 km.

Stadsbussarna 2, 4, 11 och 13 stannar utanför Karlstad CCC.

Med bil svänger man av E18 vid Rudsmotet och följer skyltningen mot centrum 
eller mot Färjestads travbana. 

Mer information om resor, boende, mat m.m. finns på vår hemsida www.sfd2014.se

Bäst parkeringsmöjligheter finns vid Färjestads travbana, varifrån det går gratis 
bussar till Karlstad CCC 8.30 - 11.30 lördag och söndag. 

Det kan vara svårt att hitta parkering inne i stan, speciellt under lördagen.




