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Genealogiska Föreningen 
får härmed avge sin berättelse över föreningens 

73:e verksamhetsår. 

Medlemsförhållanden 
Nedan redovisas föreningens medlemstal per 31 december 2005. 
 
Per 31 december 2005 2004 2003 2002 
Årsbetalande medlemmar 1 910 2 100 2 117 2 241 
Hedersmedlemmar 13 13 13 13 
Korresponderande medlemmar 1 1 1 1 
Ständiga medlemmar 47 49 50 51 
Familjemedlemmar 111 106 107 116 
      
Summa: 2082 2 269 2 288 2 422 

Medlemsbortfallet om nästan 200 medlemmar består till största delen av gamla 
avlidna medlemmar vilka inte tidigare rensats bort ur medlemsregistret. Det är 
alltså inte fråga om ett stort medveten manfall utan i själv verket har vi under 
året fått ett stort antal nya medlemmar. 

Styrelse, revisorer  
 Styrelsens sammansättning har under 2005 varit följande: 
Ordförande Lena A Löfström, Sundbyberg 
Vice ordf. Björn Zötterman, Saltsjöbaden 
Klubbmästare Gunvor Hjärtström, Lidingö 
Ordinarie ledamöter Viveca Key, Lidingö, databasansvarig 

Jan Faith-Ell, Ekerö, ansvarig för uppdragsforskning 
 Sandra Green, Solna 
 Lars-Olof Skoglund, Stockholm 

Ane Schei, Sundbyberg 
Mi Alforsen, Haninge 
 

Suppleanter Gustaf von Gertten, Stockholm  
 Mats Sjökvist, Arboga 
 Lotta Nordin, Öland 
  
Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revi-

sionsbyrå. 
 Göran Olsson, Sthlm 
Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för Ove 

Olsson. 
 Birgitta Öberg 

Sammankomster  
Föreningens ordinarie vårmöte avhölls lördagen den 23 april i hörsalen på Släkt-
forskarcentrum i Sundbyberg. Vid mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet i enlig-
het med revisorernas förslag för verksamhetsåret 2004. Mötet godkände också 
styrelsens förslag till ändrade stadgar.  Valdes till valberedning Chris Henning, 
sammankallande, Stefan Sundbäck, Enköping och Olle Sahlin, Lidingö.  Avsluta-
des mötet med ”mingel”, kaffe och dopp. 
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Föreningens ordinarie höstmöte avhölls lördagen den 12 november i hörsalen på 
Allén 7-9 i Sundbyberg. Vid mötet antogs för andra gången styrelsens förslag till 
nya stadgar samt förklarades paragrafen omedelbart justerad varpå de nya stad-
garna tillämpades under resterande del av mötet. Vid mötes gjordes ett fyllnadsval 
till valberedningen, valdes Lena Mårtensson-Tingstam, Spånga.  Tillkännagavs år 
2005 års Lundbäckstipendiater. 
 
Stipendiaterna var: 
Teol. Dr. Otfried Czaika,          4 000 SEK 

Som bidrag till hans forskning över likpredikningens 
början i Sverige och Finland under perioden ca. 1570-
1650. 
 

Projektet Swedes in Canada       1 000 Canadian dollar 
För andra fasen av projektet “A comprehensive History 
Book about Swedish people in Canada.” 
Projektet stöds av Lakehead socialhistoriska institut i 
Thunder Bay, Ontario, en organisation bestående av 
enskilda forskare och universitetsforskare. Medleda-
ren, Dr. Ernie Epp, är docent på historiska avdelningen 
vid Lakehead University. 
 

Bengt Tillberg            4 000 SEK 
För hans omfattande sockengenealogi om Edsele 
socken. 

Personal 
Forskarservice och expedition: 
IT, exp- och forskarservice: 

Helena Nordbäck (75%)  
Marjaana Anttila, (63 %) 

Ekonomi:  Jonas Wallmark (25-50%) 
Registrering, foto och scan-
ning 

Gunnar Olofsson (75%)  

Registrering: Dickie Lundbäck (50%)  
Bokbindare:  Göthe Jansson, (100%) t. o. m. maj månad  
Bibliotekarie:  Chris Henning (20%)  
Samt ett stort antal ideellt arbetande föreningsmedlemmar. 
 
Under året har ingen ny kanslichef/föreståndare anställts då föreningens ekonomi 
inte tillåter ytterligare personalkostnader. Lena A Löfström har därför under året 
bl a ansvarat för personal-, ekonomi-, lokal- och avtalsfrågor. Ingen ersättning har 
utgått för detta, utan arbetet har utförts helt ideellt. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret, som vanligt, varit aktiva i arbetet för att nå 
fler medlemmar som kan tänka sig att bidra ideellt 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 ideella krafter vilka är ansvariga för vår Hintze-samling.  

Ekonomi  
Föreningen har fortsatt ansträngd ekonomi med högre löpande utgifter än inkoms-
ter. Styrelsen söker att liksom tidigare år, minimera kostnaderna. 
 
Efterföljande balans- och resultaträkning är en integrerad del av verksamhetsbe-
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rättelsen.  

Arrangemang  
Föreningen har under året arrangerat ett flertal aktiviteter, antingen i egen regi 
eller i samverkan med andra organisationer. Vi har t ex tillsammans med släkt-
forskarförbundet stått som huvudarrangörer av de s k ”Mmm måndagskvällarna” 
på släktforskarcentrum. Vid varje arrangemang har alltid minst en styrelseledamot 
varit närvarande. 
 
Föreningen har under året samverkat bl a med Föreningen G-gruppen, Sveriges 
Släktforskarförbund, Sundbybergs Museum med flera. 
 
Fyra studiecirklar under hösten 2005 samt fem under jan-mars  2006 har anord-
nats i samarbete med ABF och Sundbybergs Museum.  

Släktforskarnas Arkiv 
Webbplatsen genealogi.net har under året genomgått en förändring som inom kort 
kommer att till fullo synas för våra medlemmar som då får en helt egen avdelning 
med tillgång bl a till alla våra register. 
 
En CD-skiva med Släkt och Hävd 1950-1959 ligger färdig för distribution och 
kommer att kunna köpas av våra medlemmar till ett attraktivt subventionerat pris. 
 
Registrering, digitalfotografering samt scanning av arkivmaterial har under året 
snabbats upp i syfte att kunna tillgängliggöra arkivet med dess skatter även för de 
medlemmar vilka inte enkelt kan besöka oss rent fysiskt i Stockholm. Ett antal 
nya CD-projekt har startats upp där även mindre känt material kommer att ingå.  
 
Det har under året visat sig svårt hålla i vår strikta policy om forskaravgifter för 
icke medlemmar då medlemskontroll vid större arrangemang inte låter sig göras.  
 
Under året har vi haft kvällsöppet så gott som varje måndagskväll då vi valt att 
följa Släktforskarcentrums öppettider. 
 
Vi har under året tagit emot ett stort antal studiebesök och vi ser att det ute i landet 
finns ett stort intresse för våra samlingar. 

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 våra egenframtagna CD-skivor ligger färdigpressade. 
 
Uppdragsforskningen 
Vår nya tjänst med uppdragsforskning har rönt stor uppmärksamhet och trots att 
vi ännu inte marknadsfört denna tjänst har uppdragen strömmat in. Jan Faith-Ell 
leder den s k forskargruppen, som på helt ideell basis utför denna forskning. 
Arvodet tillfaller alltså till 100 % GF. 

Publikationer 
Under 2005 har två nummer av Släkt och Hävd skickats ut. Dels nr 3-4/2003 dels 
nr 1/2004. GF-aktuellt har utkommit med tre nummer och vårt elektroniska ny-
hetsbrev tre gånger. 
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Föreningens tack 
Tack till alla Er som har bidragit med arbete och/eller gåvor under året! Utan er 
skulle vår verksamhet inte finnas. 

Slutord 
Föreningens 73:e verksamhetsår har gått till ända. Allt blev kanske inte som vi 
tänkt oss och flytten tog mer på krafterna än vad som var tänkt. Vi ser dock fort-
satt positivt på ett öppet och gott samarbete med övriga föreningar runt om i eller 
utom Sverige och tycker oss se ett starkt och utvidgat GF och Släktforskarnas Ar-
kiv till gagn för alla våra medlemmar. 
 
Sundbyberg i mars 2006 
 
 
 
 
Lena A Löfström Björn Zötterman Mi Alforsen   

 
 
 

Sandra Green Viveca Key Lars-Olof Skoglund 
 
 
 

Jan Faith-Ell Ane Schei Gunvor Hjärtström 
 


