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Genealogiska Föreningen 
far härmed avge sin berättelse över föreningens 

74:e verksamhetsår. 

Medlemsförhåiianden 
Nedan redovisas föreningens medlemstal per 3 1 december 2006. 

Per 31 december 2006 2005 2004 2003 2002 
Arsbetalande medlemmar 1842 1910 2100 2117 2241 
Hedersmedlemmar 12 13 13 13 13 
Korresponderande medlemmar 1 1 1 1 l 
Ständiga medlemmar 48 47 49 50 51 
Familjemedlemmar 107 111 106 107 116 

Summa: 

Medlemsbortfallet om 132 medlemmar består 50 % av gamla medlemmar vilka avlidit 
under året. Under året fick vi 60 nya medlemmar varav 9 st är gamla medlemmar som 
efter ett års frånvaro återkommit som medlemmar. 

Vi konstaterar att bortfallet av medlemmar Ligger i linje med de senaste f y a  åren och 
visar en klart vikande trend. Dvs fler bortfaller än vad som kommer in. Genom olika 
kampanjer har vi under &et hela tiden aktivt söki värvat nya medlemmar. 

Styrelse, revisorer 
Styrelsens sammansättning har under 2006 varit följande: 
Ordförande Lena A Löfström, Sundbyberg 
Vice ordf. Björn Zöttennan, Saltsjöbaden 
Klubbmästare Gunvor Hjärtström, Lidingö 
Ordinarie ledamöter Viveca Key, Lidingö, databasansvarig 

Jan Faith-Ell, Ekerö, ansvarig för uppdragsforsknine 
Sandra Green, Solna 
Lars-Olof Skoglund, Stockholm 
Mi Alforsen, Haninge 
Göran Mörner, Stocksholm 

Suppleanter Patrik Lundberg, Solna senare Dalarna 
Peter Sandblom, Stockholm 

\ Mats Sjökvist, Arboga 
Lotta Nordin. Öland 

Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BD0 Feinstein Revisionsbyrå. 
Göran Olsson, Sthlm 

Revisorssuppleanter Vid behov utser BD0 Feinstein själva ersättare för Ove Olsson. 
Birgitta Öberg, Stockholm 

Valberedning Stefan Sundbäck, sammankallande, Enköping 
h a  Olofsson, Sundbyberg 
Lena Mårtenson Tingstam, Spånga 

Sammankomster 
Föreningens ordinarie årsmöte avhölls söndagen den 23 april i hörsalen p& Slaktforskar- 
centnun i Sundbyberg. Vid mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med reviso- 
rernas förslag för verksamhetsåret 2005. 

Personal 
Forskarservice och expedition: Helena Nordback (75%) 
IT, exp- och forskarservice: Marjaana Anttila, (63 %) 



Ginger Widinghoff, (50%) 
Ekonomi: Jonas Wallmark (25%) t o m oktober 

Margareta Södeding, kamrer, k. september 
Registrering, foto och scanning Gunnar Olofsson (75%) 
Registrering: Dickie Lundbäck (50%) 
Bibliotekarie: Chris Henning (20%) 
Samt ett stort antal ideellt arbetande föreningsmedlemmar. 

Under året har ingen ny kanslichef7föreståndare anställts då föreningens ekonomi inte 
tillåter ytterligare personalkostnader. Arbetsbördan vad gäller personalhandledning, ad- 
ministration, ekonomi etc samt förhandlingar med arbetstagarorganisationer mm blev 
under året så stor att det i kombiiion med sinande kassa tvingade styrelsen fatta beslut 
om neddragningar på personalsidan. En neddragning vars effekter inte kan ses före mars 
månads utgång 2007. 

Styrelsen har under verksamhetsåret, som vanligt, varit aktiva i arbetet för att nå fler med- 
lemmar som kan tänka sig att bidra ideellt med sin kunnande och sin tid. Detta arbete 
fortgår a l l t jb t  och styrelsen tar tacksamt emot alla förslag till eller erbjudanden om in- 
satser, såväl stora som smi. Föreningen G-gruppen har p& ett lysande sätt bidragit med 
nya GE-medlemmar vinca aktivt arbetat med Hintzesamlingen. 

Ekonomi 
Föreningen har fortsatt ansträngd ekonomi med högre löpande utgifter än inkomster. Sty- 
relsen söker att liksom tidigare år, minimera kostnaderna. GFs organisation m v e r  för- 
ändring för att kunna fungera rent praktiskt utifkb de ekonomiska villkor under vilka vi 
nu tvingas Leva Styrelsen har beslutat att i möjligaste mån genomföra denna förändring 
utan att påverka Släktforskamas Arkiv och medlemmamas tillgång till samlingarna. 

Efterföljande balans- och resultatr'äknhg är en integrerad del av verksamhetsberättelsen. 

Arrangemang 
Föreningen bar under året arrangerat ett flertal aktiviteter, antingen i egen regi eller i 
samverkan med andra organisationer. Vid varje arrangemang har alltid minst en styrelse- 
ledamot varit närvarande. 

Föreningen bar under året samuerkat bl a med Föreningen G-gruppen, Sveriges Slakt- 
forskarförbund, Sundbybergs Museum med flera 

Fem studiecirklar under hösten 2006 samt tre under jan-april 2007 har anordnats i sam- 
arbete med ABF och Sundbybergs Museum. 

I våra egna lokaler i SlaMforskmas Arkiv arrangerades också en Hallandsdag i samarbe- 
te med HGF och under Arkivens Dag den 11 november höll vi öppet hus viket rönte stor 
uppmärksamhet med n%tintilJ 100 besökare. 

Släktforskarnas Arkiv 
Under året har vår web-ansvarige arbetat hårt med att f3 fram förändringen av vår web- 
plats genealogi.net. Arbetet visade sig mer omfattande än vad som var planerat varför 
"siten" i sin helhet ännu inte är helt fXrdig. 

Vi har även i år fått fram en CD med ett årtionde av Släkt- och Hävdpublikationer, 1960- 
69. Skivan är fardig och finns att bestalla från vår expedition. Ytterligare en skiva produ- 
cerades under sommaren, 

Registrering, digitalfotografering samt skanning av arkivmaterial har under året varit 
fortsatt prioriterat. Ett antal nya CD-projekt har startats upp där även mindre känt material 
kommer att inga. 



Vi har under året tagit emot ca 20 studiebesök i grupp (ca 260 personer) och vi ser att det 
ute i landet finns ett stort intresse för våra samlingar. Ströbesökare har uppgått tili ca 1 
O00 personer. 

För n S o , a ~  tiil samlingar hänvisas till vår nyfo~ärvsiista. 

Försaljningsverksamhetenngsverksamheten 
Postorderförsäijningen visar ett fortsatt positivt resultat men är en ytterst liten del av vår 
verksamhet. Intresset för Slald- och Havd på CD har inte mött våra förväntningar. 

Uppdragsforskningen 
Vår nya tjänst med uppdragsforskning rönte stor uppmärksamhet redan förra aret. Vid 
släktforskardagarna i augusti ute i Nacka fick vårt uppdragsforskningsbås också stor 
uppmärksamhet. Gruppen för uppdragsforskning har haft 41 uppdrag under året, varav 
hälften har kommit f~ån utlandet. Målsärniingen att dra in 100.000:- under året har nästan 
nåtts. Detta har medfört att just uppdragsforskningen är  den enskilt största aktivitet vilken 
generemt nya inkomster till vår förening. Jan Faith-Ell leder, liksom förra året, den s k 
forskargruppen, som på helt ideell basis utför denna forskning. Arvodet tillfaller alltså till 
100 % GF. 

Publikationer 
Styrelsen tvingades att under verksamhetsåret, av ekonomiska skal, fatta beslut om att 
temporärt stoppa all utgivning av våra pubiikationer. Arbete pågår dock för att finna al- 
ternativa lösningar. 

Föreningens tack 
Tack tiil alla Er som har bidragit med arbete ocweller gåvor under året! Utan er skulle vår 
verksamhet inte finnas. 

Slutord 
Föreningens 74:e verksamhetsår har gått till ända. Vi ser fortsatt positivt p& ett öppet och 
gott samarbete med övriga föreningar runt om, inom eller utom Sverige. AUt för att vi 
skall kunna säkerställa medlemmamas tiilgång till vår stora unika samling av genealo- 
giskt material - Släktforskarnas Arkiv. 

Sundbyberg i febmari 2007 

Sandra Green Viveca Key Lars-Olof Skoglund 

Jan Faith-Ell 
&m,&- 

Göran Mömer 
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Rörelsens intäkter m.m. 
Försäljning 
Medlemsavgifter 
ErhAllna bidrag, gåvor 
Uthyrning lokaler 
Övriga rörelseintakter 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 
&iga externa kostnader 
Personaikostnader 
Nedskrivning av kortfristig fordran 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella investeringar 
Resultat f* forvaltade medel 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Arets resultat 

2006-01-01 
Not 2006-12-31 

/ 
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Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
GF:s samlingar 

Finansiella anliggningstillgångar 
Förvaltade medel 

Summa anläggningstiilgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 
Fönitbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

2006-12-31 
Not 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 
Kapitalfonden 
Amts resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
&iga långfiktiga skulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 
Övriga kortiiistiga skulder 
Upplupna kostnader och fönifbetalda intakter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 

Stiilda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

2006-12-31 
Not 
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Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
a l l m a  råd från Bokfiiringsnämnden. N i  allmänna råd från Bokforingsnämnden salmas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall f f h  uttalanden av FAR. Nät så äI 
faliet anges detta i sarskiid ordning nedan. Principerna äI oförändrade jämfört med föregående å ~ .  

Varderingsprincciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beralmas inflyta. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Not 1 Personal 

Medelantal anställda 
Medeltalet anstäilda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en 
normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit, 
varav kvi1111or 

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med 
filjande belopp: 

Övriga anställda: 
Löner och ersättningar 
Pensionskostnader 

Sociala kostnader 

Summa styrelse och övriga 

Not 2 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som ä r  anliggningstiiigång 

Utdelning 
Realisationsresultat 
Upp-Nedskrivningar 

/ 
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Not 3 GF:s samlingar 

Investeringar gjorda under året har tiil fullo kostnadsförts. Denna metod har valts eftersom 
nyinvesteringar finansierats via riktade bidrag som infäkisförts samma år. Inventarier har 
saledes inget värde vid bokslutet. GF:s samlingar värderas till 1 kr. 

Not 4 Förvaltade medel 

Vardepapper 
SEB Likviditetsfond 

Not 5 Checkräkningskredit 

Beviljad checkräkningskredit  uppgå^ till: 

Ansk. Varde I Bokfört varde Marknadsvarde 
399 985 401 939 

399 985 401 939 

har l a m t s  den 2 3 &h 2e7 

Ove Olsson Nilsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 



Tiii föreningsstämman i GENEALOGISKA F~RENINGEN 
Organisationsnummer 802001-1964 

Vi har granskat verksamhetsberättelse och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i 
Genealogiska föreningen för år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för 
r a k e n s k a ~ ~ h a n d l i n ~ ~  och förvaltningen. V& ansvar är att uttala oss om 
verksamhetsberättelse och föwaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi pianerat och 
genomfört revisionen for att i hög men inte absolut sakerhet försäkra oss om att 
ierksamhetsberattelsen inte innehaller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett 
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandligama. I en revision ingår 
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den 
samlade informationen i verksamhetsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhåiianden i föreningen för att kunna bed6ma om någon styrelseledamot har handlat i strid med 
föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss M i g  gnind för våra uttaianden nedan. 

Verksamhetsberiittelsen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi 
tillstyrker att föreningsstamman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfinhet för 
räkenskapsåret. 

Auktoriserad revisor 
~ l r a n  Nilsson 
Förtroendevald revisor 
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