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Plats: Sabbatsbergskyrkan, Sabbatsbergsvägen 23. Sthlm 
Tid: 2004-04-24, kl 13.00 
 
 
 
§  1 Öppnade GFs ordförande Ian Hamilton årets möte med minnesord över 

föreningens tidigare ordförande, och store donator, Arvid Lundbäck, vilken 
avlidit den 18 april i en ålder av 76 år. 

 
Efter minnesorden utlystes en tyst minut till Arvid Lundbäcks minne.  

 
§  2 Valdes Ian Hamilton till mötesordförande. 
 
§  3 Valdes Lena A Löfström till mötessekreterare samt Chris Henning och Barbro 

Nordlöf till justeringsmän.  
 
§  4  Konstaterade mötet att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
  
§  5 Redovisade ordföranden styrelsens berättelse med tillhörande ekonomisk 

redovisning samt genomgicks densamma rubrik för rubrik. 
 
§  6 Uppläste föreningens revisor Göran Nilsson revisorernas berättelse. Göran 

Nilsson meddelade också att genom nya regler så skall revisorerna endast lämna 
rekommendation till mötet  i ansvarsfrågan i de fall de finner att styrelsen inte 
bör beviljas ansvarsfrihet. En s k ren revisionsberättelse innehåller därför 
numera inte längre någon passus om att de rekommenderar mötet att ge 
styrelsen ansvarsfrihet.  

 
§ 7 Beslöt mötet enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2003 års förvaltning. 
 
§  8 Beslöt mötet, i enlighet med styrelsens förslag, balansera årets resultat i ny 

räkning. 
 
§  9 Beslöt mötet välja Chris Henning samt Helene Larson till valberedning. Chris 

Henning som sammankallande. 
 
§  10 Informerades mötet av Ian Hamilton om föreningens framtid i Katarinahuset 

samt de förhandlingar som är under hand med Sveriges Släktforskarförbund om 
ett eventuellt samarbete och sammanboende. Ian Hamilton poängterade att 
beslutet i sig är en ren styrelsefråga men att det var av stor vikt för styrelsen att 
höra mötets åsikt i frågan. Delades det framtagna ”letter of intent” ut till 
mötesdeltagarna varpå mötet ajournerades under 15 minuter för genomläsning. 

  
 Återupptogs mötet varpå ordet lämnades fritt. Yttrade sig Gunnar Björkman, 

tidigare ledamot i GFs styrelse, och påtalade det positiva att man äntligen kunnat 
återskapa goda förbindelser med förbundet. Något man alltid strävat efter. 
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Vidare menade Björkman att det framtida samarbetet endast kunde vara till godo 
för GF och att han gav förslaget sitt fulla stöd. Ett flertal andra mötesdeltagare 
anknöt till detta och uttalade sitt stöd för förslaget. Fråga uppstod dock om 
varför GF inte istället samarbetade med SSGF för ett upprättande av ett 
”Släktforskarcenter” varvid Ian Hamilton förklarade att vi var en riksförening 
till skillnad från SSGF men att även SSGF har visat intresse att vara del i ett 
eventuellt framtida samboskap. Jürgen Weigle uttalade sin oro för att GF skulle 
komma att ”öppna upp” Släktforskarnas Arkiv helt fritt till alla besökare av 
centret. Förklarade Ian Hamilton att så inte var fallet. Jürgen Weigle uttalade 
dock att han var helt emot förslaget samt att han av detta skäl avgått ur 
föreningens styrelse med omedelbar verkan. 

 
 I samband med denna diskussion kilades in en oannonserad punkt: Föreningen 

G-gruppen under ledning av Gustaf von Gertten, Anna-Lisa Kuylenstierna och 
Peeter Grünberg överlämnade ett diplom till Ian Hamilton samt utnämnde 
honom till hedersmedlem i föreningen G-gruppen. I samband därmed 
överlämnades en mycket intressant gåva till GF och Släktforskarnas Arkiv 
innehållande böcker och andra skrifter utgivna av Estlands Riksarkiv. 

 
 Ian Hamilton tackade för den oväntade uppmärksamheten samt  sammanfattade 

diskussionen om ett eventuellt framtida samarbete och samboende med 
Förbundet med att han funnit att mötet till största delen var positiva till fortsatta 
förhandlingar med Förbundet, i vilken mötet instämde. 

 
§ 11 Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 12 Övriga frågor. 
 
 Informerade G-gruppens ordförande Gustaf von Gertten om det 

kulturarrangemang man anordnar den 28 april i kyrkan. Anmälningar lämnas till 
A-L Kuylenstierna. 

 
§13 Avslutning 
 
 Tackade ordföranden för visat intresse samt avslutades mötet med ”mingel”, 

kaffe och dopp uppe på GF, Släktforskarnas Arkiv. 
  
Justeras: 
 
……………………………………….   
Ian Hamilton, ordförande    
 
Justeringsmän: 
 
……………………………………….       ……….…………………………….  
Barbro Nordlöf                Chris Henning 
 
 
Vid pennan:……………………………………. 
 Lena A Löfström 


