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Verksamhetsberättelse 2004 
 

 
 

Genealogiska Föreningen får härmed avge sin berättelse över föreningens  
72:a verksamhetsår. 

 
 
 
Medlemsförhållanden 
 
Nedan redovisas föreningens medlemstal per 31 december 2004. 
 
Per 31 december   2004  2003  2002  2001   
Årsbetalande medlemmar  2 100  2 117  2 241  2 225   
Hedersmedlemmar        13       13       13       12     
Korresponderande medlemmar           1         1         1          2   
Ständiga medlemmar          49                    50       51        53       
Familjemedlemmar      106     107     116     118     
 
 
Summa:    2 269   2 288  2 422  2 410   
 
 
Styrelse, revisorer  
 
Styrelsens sammansättning har under 2004 fram t o m ordinarie höstmöte varit följande: 
 
 Ordförande   Ian Hamilton, Stockholm 
 Vice ordf./vik sekr  Lena A Löfström, Sundbyberg   
 Skattmästare   Jürgen Weigle, Spånga, t o m mars 2004 
 Klubbmästare   Peter Sandblom, Huddinge 
 Ordinarie ledamöter  Mats Sjökvist, Arboga 
     Sandra Green, Solna 
     Björn Zötterman, Saltsjöbaden 
     Lisa Qviberg, Solna 
     Kurt Hultgren, Stockholm 
    
 Suppleanter   Lotta Nordin, Öland 
     Lars-Olof Skoglund, Stockholm 
     Gustaf von Gertten, Stockholm 
      

Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revisionsbyrå. 
     Göran Olsson 

Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för K-G Wall. 
     Birgitta Öberg 
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Styrelsens sammansättning har under 2004 från ordinarie höstmöte varit följande: 
 

Ordförande   Lena A Löfström, Sundbyberg 
 Vice ordf.   Björn Zötterman, Saltsjöbaden  
    

 
 Ordinarie ledamöter  Sandra Green, Solna 
     Lars-Olof Skoglund, Stockholm 
     Jan Faith-Ell, Ekerö 
     Gunvor Hjärtström, Lidingö 
     Viveca Key, Lidingö 
     Ane Schei, Sundbyberg 
     Mi Ahlforsen,  
        
 Suppleanter   Gustaf von Gertten, Stockholm  

Peter Sandblom, Huddinge  
   Mats Sjökvist, Arboga 

     Lotta Nordin, Öland 
      

Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revisionsbyrå. 
     Göran Olsson 

Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för K-G Wall. 
     Birgitta Öberg 
 
 
 
 
Sammankomster  
 
Föreningens ordinarie vårmöte avhölls lördagen den 24 april i Sabbatsbergskyrkan.. Vid mötet 
beviljades styrelsen så ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag för verksamhetsåret 2003. Mötet 
kom till stora delar att handla om det eventuella samarbete mellan Sveriges Släktforskarförbund och GF 
samt en eventuell samlokalisering, till vilket mötet ställde sig positivt. Valdes också till valberedning 
Chris Henning, sammankallande, samt Helene Larson. Avslutades mötet med ”mingel”, kaffe och dopp 
i lokalerna i Katarinahuset. 
 
Föreningens ordinarie höstmöte avhölls lördagen den 13 november i hörsalen å de nya lokalerna på 
Allén 7-9 i Sundbyberg. Vid mötet avtackades föreningens mångårige ordförande Ian Hamilton. Efter 
avslutat möte höll professor emeritus Carl Göran Andrae ett mycket uppskattat föredrag om flykten över 
Östersjön 1944. Därefter gavs tillfälle till kaffe med dopp samt rundvandring i de nya lokalerna. 
 
 
Personal 
 
Forskarservice och  
expedition:    Helena Nordbäck (75%)  
Registrering:    Jonas Wallmark (50%) 

Gunnar Olofsson (75%)  
Dickie Lundbäck (50%)  

Bokbindare:    Göthe Jansson, (100%)  
Bibliotekarie:    Chris Henning (20%)  
 
Samt ett otal volontärer. 
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Under året har ingen ny kanslichef/föreståndare anställts då föreningens ekonomi inte tillåter ytterligare 
personalkostnader. Lena A Löfström har därför under året fungerat som vikarierande ”kanslichef” och  
bl a ansvarat för personal-, ekonomi-, lokal- och avtalsfrågor. Ingen ersättning har utgått för detta utan 
arbetet har utförts som volontär.   
 
Styrelsen har under verksamhetsåret, som vanligt, varit aktiva i arbetet för att nå fler medlemmar som 
kan tänka sig att såsom volontärer bidra med sitt kunnande och sin tid. Detta arbete fortgår alltjämt och 
styrelsen tar tacksamt emot alla förslag till eller erbjudanden om insatser, såväl stora som små. 
Föreningen G-gruppen har på ett lysande sätt bidragit med volontärer i och för den stora flytten och är 
numera även ansvariga för vår Hintze-samling. Sedan höstmötet 2004 är också den nya styrelsen en 
”arbetande styrelse” dvs, var och en har eget ansvarsområde samt deltar praktiskt i arbetet på 
Släktforskarnas Arkiv. 
 
Större delen av året har gått åt till förberedelser samt flytt av verksamheten ut till de nya lokalerna i 
Sundbyberg. Officiell invigning hölls den 3:e december under stor pompa och ståt. Den 4:e december 
öppnades dörrarna för allmänheten i ett första ”öppet hus”, cirka 1 500 personer besökte oss då. Under 
årets sista månader har vi haft en tillströmning av nya medlemmar vilket dock inte kommer att påverka 
årets medlemssiffror utan först synas år 2005. 
 
Ekonomi  
 
Föreningen har fortsatt en mycket svag ekonomi med högre löpande utgifter än inkomster. Styrelsen 
söker att på alla sätt minimera kostnaderna som dock, bl a på grund av löneökningar och andra 
kostnadsökningar, är svåra att balansera. Vi kunde dock genom god hushållning samt stöd från såväl 
Hintze-stiftelsen som Arvid Lundbäcks fond genomföra vår flytt samt även nyanskaffa bokhyllor, 
kontorsutrustning, datorer mm till våra samlingar.  
 
Efterföljande balans- och resultaträkning är en integrerad del av verksamhetsberättelsen.  
 
Arrangemang  
 
Föreningen har under året arrangerat ett flertal aktiviteter, antingen i egen regi eller i samverkan med 
andra organisationer, även om de i år varit färre än vanligt på grund av flytten. Styrelsen tar alltid 
tacksamt emot medlemmarnas egna förslag till aktiviteter och försöker agera därefter. 
 
Föreningen har under året samverkat bl a med Föreningen G-gruppen, Sveriges Släktforskarförbund, 
Sundbybergs Museum med flera. 
 
Fyra studiecirklar under hösten 2004 samt fyra under jan-mars  2005 har anordnats i samarbete med 
ABF och Sundbybergs Museum.  
 
Föreningen har också deltagit vid olika mässor och konferenser, bl a i Tyskland och Danmark samt vid 
släktforskardagarna i Östersund. Noteras bör att besökarna ofta visar stort intresse för vår förening och 
vad vi har att erbjuda. 
 
Släktforskarnas Arkiv 
  
Webbplatsen genealogi.net har under året tyvärr inte kunnat uppdateras och informationen har varit 
något bristfällig. Detta likväl som mycket annat har berott på flytten. Vår förhoppning är dock att våra 
medlemmar skall ha överseende med detta. 
 
Registreringen av register samt arkivets bestånd fortgår, ett viktigt arbete som på sikt kommer att 
underlätta oerhört för besökare vid sökning i arkivets bestånd. Ett stort antal av de gamla fina 
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skinnbanden har också fått sig en ansiktslyftning och blivit ombundna eller på annat sätt redo att möte 
framtiden. 
 
Besöksantalet har visat sig öka i och med flytten ut till Sundbyberg, och de nya lokalerna tycks mycket 
gynnsamt påverka besökarnas vilja att återkomma samt även intresset för att bli medlemmar hos oss. 
 
Ett antal nya forskardatorer finns installerade och utöver de CD-skivor vi har till hands har besökarna nu 
också tillgång till Genlines ”kyrkböcker på nätet”, ARKION, Ancestry i USA och den Digitala 
Forskarsalen, utöver det som finns i Släktforskarcentrums datasal.   
 
Sedan flytten i oktober har vi inte kunnat hålla kvällsöppet under 2004. Däremot har vi haft kvällsöppet 
varje måndagskväll under jan-april 2005. 
 
De nya lokalerna samt samarbetet mellan Sveriges Släktforskarförbund har rönt stor uppmärksamhet, 
och studiebesöken står på kö för att komma till oss, vilket bådar gott inför framtida medlemsrekrytering. 
 
Försäljningsverksamheten  
 
Postorderförsäljningen visar ett fortsatt positivt resultat. Övrig försäljning är, om man bortser från våra 
antavlor, mycket liten och kommer sannolikt inte att öka innan vi har egna nya produkter att sälja, något 
vi aktivt arbetar för att ta fram. 
 
Publikationer 
  
Tyvärr har vi inte under 2004 fått ordning på utgivningen av Släkt och Hävd. Detta är något vi nu 
arbetar hårt för att få till stånd.  Gf-aktuellt har dock kommit ut som planerat samt även GF-mail. 
 
 
Föreningens tack 
 
Tack till alla Er som bidragit med arbete och/eller gåvor under året! Utan er skulle vår verksamhet inte 
finnas. 
 
Slutord 
  
Föreningens 72:a verksamhetsår har gått till ända. Ett år som varit på många sätt omvälvande. Inte bara 
nya lokaler utan också en nästan helt ny styrelse, nya idéer, nya arbetsformer och nya arbetskamrater. Vi 
hoppas att vi genom samarbetet med Sveriges Släktforskarförbund och bildandet av ett första nationellt 
släktforskarcenter har utökat våra medlemmars möjligheter att ta del av våra samlingar samt utbyta 
erfarenheter och skapa kontakter med andra forskare, och att detta skall kunna ligga till grund för ett 
starkt GF även i framtiden. 
 
Sundbyberg i April 2005 
 
 
 

Lena A Löfström        Björn Zötterman  Mi Ahlforsen 
 
 

Sandra Green                 Viveca Key   Lars-Olof Skoglund 
 
 

Jan Faith-Ell    Ane Schei   Gunvor Hjärtström 


