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Genealogiska Föreningen
får härmed avge sin berättelse över föreningens

76:e verksamhetsår

Medlemsförhållanden
Vi kan konstatera att det sker en fortsatt reducering av antalet
medlemmar i föreningen. Men vi kan också konstatera en jämn
ström av nya medlemmar, och vi kommer under de kommande
åren att satsa på aktiviteter som vi hoppas kommer att öka antalet
medlemmar i föreningen.

Redovisningen för året, med jämförelsetal från föregående år ser
ut som följer.

Per 31 december 2008 2007
Årsbetalande medlemmar 1 543 1 683
Familjemedlemmar 113 98
Totalt antal medlemmar 1656 1 781
Varav
Ständiga medlemmar 48 46
Hedersmedlemmar 9 10
Korresponderande medlemmar  1 1

Styrelse, revisorer
Styrelsens sammansättning har under tiden fram till årsmötet varit
följande:

Ordförande Lena A Löfström, Sundbyberg
Vice ordf Björn Zötterman, Saltsjöbaden
Kassör Margareta Söderling, Solna
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Ordinarie ledamöter Lars-Olof Skoglund, Stockholm
Ardis Grosjean-Dreisbach, Solna
Sandra Green, Solna.
Göran Mörner, Stockholm
Mi Alforsen, Haninge
Sture Bjelkåker, Linköping

Suppleanter Åza Olofsson, Junsele
Peter Sandblom, Stockholm
Mats Sjökvist, Rabbalshede
Lotta Nordin, Öland

Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO
Feinstein Revisionsbyrå
Göran Nilsson, Stockholm

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

Valberedning Gunvor Hjärtström, Lidingö,
sammankallande
Gustaf von Gertten, Stockholm
Olof Cronberg, Växjö

Efter årsmötet i april har styrelse och andra funktionärer varit
följande:

Ordförande Lena A Löfström, Sundbyberg, t o m
20081215

Vice ordf Björn Zötterman, Saltsjöbaden
Kassör Margareta Söderling, Solna, t o m

20081130
Ordinarie ledamöter. Lars-Olof Skoglund, Stockholm

Håkan Norelius, Stockholm
Sandra Green, Solna
Åza Olofsson, Junsele
Mi Alforsen, Haninge, t o m
20081101
Sture Bjelkåker, Linköping
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Suppleanter Hans Hanner, Stockholm
Magnus Bäckmark, Djursholm
Mats Ahlgren, Stockholm
Lotta Nordin, Öland

Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO
Feinstein Revisionsbyrå
Göran Nilsson, Stockholm

Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva
ersättare för Ove Olsson
Carl-Olov Sahlin, Täby

Valberedning Gunvor Hjärtström, Lidingö,
sammankallande
Suzanne Carlborn, Stockholm
Olof Cronberg, Växjö

På grund av de avgångar som skedde konstituerade styrelsen om
sig i mitten på december och fick följande utseende:

Ordförande, vakant i avvaktan på årsmöte
Mats Ahlgren, vice ordförande
Lars-Olof Skoglund, sekreterare
Hans Hanner, kassör

Vi riktar ett stort tack till er som på ett
eller annat sätt deltagit i arbetet och som
lämnat era uppdrag under året. Era
insatser har varit ett stort bidrag till
föreningen.

Årsmöte/styrelsemöten
Föreningens ordinarie årsmöte avhölls
söndagen den 27 april i Riddarhuset,
Stockholm, med deltagande av
hundratalet personer. Årsmötet var en
kombination av 75-årsfirande, med
föredrag, förhandlingar och en
avslutande buffé.

Riddarhuset.

Verksamhetsberättelse 2008
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Vid förhandlingsdelen diskuterades ett antal motioner, valdes nya
ledamöter och beviljades styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med
revisorernas förslag för verksamhetsåret 2007.

Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året.

Personal
Forskarservice och expedition: Helena Nordbäck (75 %)
IT, exp- och forskarservice: Marjaana Anttila (50 %)

Förutom dessa så har ett stort antal medlemmar bidragit med
resurser i form av tid och pengar.

Ekonomi
Föreningens ekonomi följer samma trend som tidigare år, den är
stabil men det finns inga utrymmen för större satsningar. Styrelsen
har under slutet på verksamhetsåret, efter en tid av konsolidering,
börjat dra upp riktlinjer för att åter föra ut allt det positiva som
finns relaterat till Genealogiska Föreningen. Våra förslag till
förändringar har som grundsyn att de skall stärka vårt varumärke,
vilket i första hand är Släktforskarnas Arkiv och medlemmarnas
tillgång till samlingarna.

Efterföljande balans- och resultaträkning är en integrerad del av
verksamhetsberättelsen.

Våra lokaler
Under verksamhetsåret genomfördes flytten till vår nya lokal i Solna.
Bakgrunden till denna flytt var vår hyresvärd Sveriges Släkt-
forskarförbunds behov av att minska på sina kostnader för den då
befintliga lokalen i Sundbyberg. Ett stort arbete av några mycket
aktiva deltagare gjorde att flytten kunde ske utan märkbara
störningar på verksamheten. Vi vill här rikta ett stort tack till de
som ställt upp och på ett mycket positivt sätt bidragit till att flytten
gick så bra att genomföra.

Värt att nämna är också vår satsning på att tillhandahålla datorer,
som innehåller intressanta abonnemang och andra hjälpmedel som
ger möjlighet till att söka släktforskarinformation. Det är
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kostnadsfritt att använda dessa för
medlemmar och vi rekommen-
derar ett besök, för att nyttja vårt
arkiv, bibliotek och datorer.

Arrangemang
Föreningen har under året
arrangerat ett flertal aktiviteter,
och dessutom medverkat i andra
föreningars arrangemang. GF har visat upp sig vid Öppna Hus i
Lindesberg och Sollentuna, Seniordagen i Oscars församlingshem i
Stockholm samt Släktforskardagarna i Malmö.

Under året arrangerades specialkvällar, kantarellkvällar, med
nedslag i Släktforskarnas Arkiv.

Under våren skedde inga träffar beroende på flytten till nya
lokaler.

Under hösten genomfördes:
30 september Från Aalto till Öström –  släktutredningar och
personregister
7 oktober Västmanland
14 oktober Bland tavlor och tabeller: släkt- och personhistoriska
anteckningar
21 oktober Närke
28 oktober Klipparkivet
4 november Värmland
11 november Matriklar
18 november Dalarna
2 december Härjedalen och Jämtland–Medelpad
9 december Utlandskväll

Kantarellkvällarna hade totalt 97 besökare under året.
Vi har under året tagit emot 6 studiebesök i grupp och vi ser att

det ute i landet finns ett stort intresse för våra samlingar.
Ströbesökare har uppgått till ca 600 personer.

Del av klippsamlingen.

Verksamhetsberättelse 2008
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Under året har ett flertal böcker influtit från dödsbon, medlemmar
och andra som känner till GF.

Under året har en CD-skiva, avsedd för försäljning, tagits fram.
Det är Släkt och Hävd för 1970-talet, en fortsättning på de tidigare
utgivna årtiondena.

DIGiSAM – Digitalt i Samlingarna eller DIS och GF i Samverkan
Under året har arbetet fortsatt för att genomföra det avtal som
tecknats med föreningen DIS om ett större samarbetsprojekt
gällande digitalisering av delar av GF samlingar. Initialt kommer
klipparkivet samt registret till Post- och Inrikes Tidningar att
digitaliseras. Information om projektet finns på www.digisam.se,
en GF-DIS-gemensam hemsida.

Försäljningsverksamheten
Beställningar av skrifter och cd via telefon och e-brev visar ett fortsatt
positivt resultat. Dessutom sker naturligtvis försäljning i vår lokal
och vid de arrangemang, som nämns ovan, där vi deltar.

Uppdragsforskningen
Vår tjänst med uppdragsforskning har fortsatt att fungera, även
om det varit på en lägre nivå än vad
vi förväntat oss. Vi har dock utfört
ett antal uppdrag varav några
fortsätter in på det nya året.
Beträffande det ekonomiska utfallet
av uppdragsforskningen så hänvisar
vi till resultatrapporten.

Publikationer
I samband med årsmötet presenterades jubileumsutgåvan av Släkt
och Hävd. Redaktörer var Lars-Olof Skoglund och Michael
Lundholm. Skriften sändes ut till alla medlemmar med en önskan
om ekonomiskt stöd till distributionen och det blev en
överväldigande respons. Gåvor kom in som inte bara täckte
distribution utan även tryckningen.

Framtagning på gång.
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Under året har nyheter och information presenterats i GF-aktuellt,
som numera ingår som en integrerad del i Diskulogen.

Internet
Medlemmar har fått nyheter och information via GF’s nätplats,
www.genealogi.net, och via e-brev till dem som lämnat sina
e-postadresser och också via det diskussionsforum som numera finns
för användning. Vi kan se en ökad användning av våra medlemssidor,
ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar nyttjar denna tjänst
och det har varit ca 4000 inloggningar. Det är ett stort arbete som
läggs ner på att göra informationen mer lättillgänglig, ett arbete
som kommer att accentueras de närmaste åren, genom en ökad
satsning på internetbaserade tjänster.

Stiftelser
Föreningen har representanter i såväl Gottfrid Hintzes stiftelse för
Invandrarforskning som Stiftelsen Arvid Lundbäcks fond.

Gottfrid Hintzes stiftelse
Gottfrid Hintze, oerhört aktiv forskare och trädgårdsmästare i Solna
överlämnade såsom donation till Genealogiska Föreningen sitt stora
unika bibliotek innehållande mycket litteratur rörande Tyskland,
samt även hans egen forskning beträffande invandring till Sverige.
Genom olika donationer av såväl Gottfrid som hans bror, samt legat
vid Gottfrids bortgång erhöll Genealogiska Föreningen en större
summa pengar. För att hålla dessa separerade från GF’s ekonomi
bildades ovan nämnda stiftelse varvid GF överförde större delen av
de erhållna pengarna till stiftelsen. Stiftelsens huvudsyfte är att
bistå GF med alla de kostnader som uppstår för hanteringen av
Hintzesamlingen. Stiftelsens räkenskaper redovisas för sig till
Länsstyrelsen, och behållningen är i dagens värde cirka en kvarts
miljon kr. Genealogiska Föreningen äger rätt att utse två ledamöter
samt två suppleanter i stiftelsen och under 2008 har Lena A Löfström
varit vice ordförande i stiftelsen, och Björn Zötterman kassör.
Suppleanter: Mi Alforsen och Mats Ahlgren.
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Stiftelsen Arvid Lundbäcks fond
Arvid Lundbäck, skaparen av Vidiologen, överlät rätten till
densamma till Genealogiska Föreningen. Överskott från försäljning
tillföll GF i sin helhet. På samma sätt som ovan valde GF att separera
fondens pengar från GF varför stiftelsen bildades. Stiftelsens enda
syfte är att stödja GF på olika sätt, t ex införskaffande av ny teknik.
På samma sätt som ovan så redovisas stiftelsens räkenskaper till
Länsstyrelsen. Medlen är placerade i en etisk donationsmedelsfond
hos Nordea och uppgår till cirka 800 tusen kronor. Ledamöter i
denna stiftelse utses helt av GF och GFs ordförande är också
ordförande i stiftelsen, övriga ledamöter: Björn Zötterman, kassör,
Rolf Brolin, Björn Hesse samt Lars-Otto Berg.

Slutord
Föreningens 76:e verksamhetsår har gått till ända. Ett år som började
med flyttbestyr, som fortsatt med fina aktiviteter i de nya lokalerna.
Under året har kraft lagts ner på att skapa en grund för de framtida
satsningar som vi står inför. Det kommande verksamhetsåret ser vi
fram emot med entusiasm och framtidstro, vi vill profilera
Släktforskarnas arkiv och Bibliotek och föra ut information om allt
det som föreningen står för. Styrelsen vill säga att stort tack till er
alla som bidragit med gåvor, i form av tid och pengar.

Solna i februari 2009
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Genealogiska Föreningen, GF
org. nr. 802001-1964

                              BALANSRAPPORT 2008

TILLGÅNGAR 2008 2007
GFs samlingar 1,00 1,00
Kassa 7 850,25 14 550,25
Plusgiro 333 074,84 383 936,35
Bank 206 884,95 180 784,78
SEB Likviditetsfond SEK ACK 430 747,00 414 385,00
Korta fordringar 60 913,00 25 726,00
Långfristig fordran 54 500,00 69 500,00

S:a tillgångar 1 093 971,04 1 088 883,38

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder
Förutbetalda medlemsavg. -281 282,00 -273 590,00
Förbetald intäkt DIGiSAM 0 -20 350,00
Upplupna lagstadgade sociala avgifter -6 635,73 -7 155,00
Personalens källskatt -4 817,00 -5 764,00
Långfristiga skulder -68 886,03 -59 716,50
S:a skulder -361 620,76 -366 575,50

Eget kapital
Balanserat resultat -722 307,88 -748 613,19
Årets resultat -10 042,40 26 305,31
S:a Eget kapital -732 350,28 -722 307,88

S:A SKULDER OCH
EGET KAPITAL -1 093 971,04 -1 088 883,38

Balansrapport 2008
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Genealogiska Föreningen, GF
org. nr. 802001-1964

        RESULTATRAPPORT 2008

INTÄKTER 2008 2007

Medlemsavgifter 401 346 428 537
Gåvor 75 696 3 365
Forskningsuppdrag 33 057 40 885
Försäljning 44 337 89 391
Anslag 75 350 70 000
Övriga intäkter 100 8 361
Bidrag och extraord. intäkter1 382 969 364 489
Finansiella intäkter 23 123 18 880

S:a intäkter 1 035 978 1 023 908

KOSTNADER

Publikationer, produkter etc. -1 425 -494
GF-A, Diskulogen -28 800 -15 016
Släkt och Hävd -43 188 0
Personalkostnad -383 273 -483 376
Lokalkostnader, inkl underh. -322 234 -327 039
Flytt -16 149 0
Reklam och PR -2 531 -2 250
Maskinhyra/leasing -6 964 -6 658
Kontorsmaterial -7 320 -8 199
Förbrukningsmateriel -2 263
Rep/underhåll inv. o. samlingar -9 455 -3 920
Telefon + internet -22 836 -10 740

Resultatrapport 2008
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Porto -27 585 -23 869
Försäkringar 0 2 -3 622
Styrelse och AU -201 0
Revisionsarvoden -13 213 -25 157
Licensavgifter dataprogram -15 224 0
GF:s samlingar inköp -1 487 -2 584
Tryckkostnader övrigt 0 -3 450
Arrangemang -63 767 -26 786
Medlemsavg. till förbundet -16 074 -17 550
Övriga externa kostnader -19 808 -40 980
Ränte- o. bankkostnader -7 139 -3 523

S:a direkta kostnader -1 010 936 -1 005 213

Avskrivningar

Nedskrivning, kundförluster -15 0003 -45 000

S:a direkta kostn + avskrivningar -1 025 936 -1 050 213

Årets resultat 10 042 -26 305

1 I summan ingår bidrag från AMS, summan särskiljs inte av
sekretesskäl enligt lag, samt ersättning från förbundet enligt
avtal.
2 Ändring i bokföringsrutin: 3 622 kr är 2008 års premie. 2009
års premie registreras i 2009 års bokföring.
3 Nedskrivning enligt avtal med Hintzestiftelsen

Resultatrapport 2008


