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Protokoll fört vid Genealogiska Föreningens ordinarie årsmöte 
Söndagen den 23 april 2006 

 
Plats: Släktforskarcentrum, Hörsalen, Allén 9, Sundbyberg 
Närvarande: Enligt vidhäftad närvarolista, tillika röstlängd (54 personer) 
 
 
1. Föreningens ordförande Lena A Löfström hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat. Det är första gången årsmötet hålls på en söndag. Det stora antalet närva-
rande är glädjande. 

 
2. Jürgen Weigle framförde skriftligt yrkande att mötet måtte välja annan mötesordförande 

än föreningens ordinarie. Yrkandet biläggs detta protokoll. Uppdrogs åt styrelsen att i 
samråd med valberedningen innan nästa årsmöte klara ut hur årsmötesförhandlingarna ska 
ledas. 

 
Efter diskussion valdes följande funktionärer för mötet: 

 
Mötesordförande: Lena A Löfström 
Mötessekreterare: Lennart Ragvaldson 
Protokollsjusterare tillika rösträknare: 
Hans Krüger och Ardis Grosjean Dreisbach. 

 
3. Förklarades mötet stadgeenligt utlyst. 
 
4. Den utdelade verksamhetsberättelsen (inklusive ekonomi) för år 2005 gicks igenom punkt 

för punkt och kommenterades av föreningens ordförande Lena A Löfström. Berättelsen 
jämte ekonomisk redogörelse biläggs protokollet. 

 
Medlemsantalet är ökande. Medlemsregistret har rensats från avlidna eller icke-betalande 
medlemmar. Några har avslutat medlemsskapet p.g.a. eftersläpning i utgivningen av Släkt 
& Hävd. 75% av medlemmarna bor i Stockholms-området. Antalet anställda på kansli och 
expedition är knappt med hänsyn till uppgifterna, ekonomin är ansträngd. 

 
Det saknas personal som kan hantera föreningens hemsida. Mac-innehavare kan ibland ha 
problem med åtkomsten av hemsidan. Bristen ska granskas och om möjligt åtgärdas. 

 
C:a 1400 personbesök har noterats i besöksliggaren för år 2005. Därtill kommer ett antal 
studiebesöksgrupper. 
 



 

2

Forskargruppens verksamhet har inbringat c:a SEK 30.000:- till Genealogiska Föreningen. 
Arvoden som ordföranden fått för föreläsningar har tillfallit föreningen. Redovisade bi-
drag och gåvor utgörs bl.a. av lönebidrag. 

 
Det negativa ekonomiska resultatet kan komma att bestå. Personal- och lokalkostnaderna 
är höga. Medlemsavgiften är redan hög. Intäkterna behöver ökas, bl.a. genom ökad upp-
dragsforskning. Vi måste sälja produkter i ökande grad om inte föreningens kapital ska ha 
förbrukats inom tre – fyra år. 

 
5. Revisorernas berättelse föredrogs av förtroendevalde revisorn Göran Nilsson. Revisions-

berättelsen biläggs. 
 
6. Resultat- och balansräkningarna fastställdes. Verksamhetsberättelsen lades till handling-

arna. 
 
7. Jürgen Weigle uttryckte skriftligen misstroende mot styrelsens förmåga att förvalta och 

utveckla föreningens tillgångar och yrkade att styrelsen inte måtte beviljas ansvarsfrihet. 
Detta yrkande bifogas protokollet. 

 
Efter kort diskussion över yrkandet enligt föregående stycke beviljade årsmötet styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna året 2005. Ingen styrelsemedlem deltog i detta beslut. 

 
8. Chris Henning föredrog valberedningens förslag till styrelse och revisorer. Lena A 

Löfströms ordförandeskap ytterligare ett år, vilket beslut redan tagits vid höstmötet 2005-
11-12, bekräftades av årsmötet. Förslaget i övrigt framgår av bilagd handling. 

 
När det gäller suppleanter i styrelsen inträder dessa i följande ordning: 
Patrik Lundberg 
Peter Sandblom 
Mats Sjökvist 
Lotta Nordin. 

 
Patrik Lundberg utgår som suppleant fr.o.m. årsmötet 2007, medan övriga suppleanter 
valdes intill årsmötet 2008. 

 
Styrelsen består sålunda av 9 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter under verksamhetsåret 
2006. 

 
9. Till valberedning inför årsmötet 2007 utsågs Stefan Sundbäck (sammankallande), Lena 

Mårtensson-Tingstam och Åza Olofsson. 
 
10. Årsavgifterna förblir oförändrade under 2006. Gäller såväl för enskilt som för familje-

medlemskap. 
 
11. Flera mötesdeltagare uttryckte önskemål om en tydligare framtidsplan för Genealogiska 

Föreningens verksamhet. Under påföljande diskussion framkom att en sådan plan finns 
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inom styrelsen och den diskuteras vid varje styrelsemöte. Planen är dock inte delgiven 
medlemmarna på annat sätt än genom notiser i GF Aktuellt och på föreningens hemsida 
på Internet. Referat från måndagsmötena upprättas av Helena Nordbäck, GF´s kansli. Dis-
kussionen mynnade ut i att en särskild arbetsgrupp bestående av Leif och Mimmie Öberg 
samt  Rickard Brune (Göteborg) utarbetar ett förslag till dokument Framtidsplan för GF. 

 
12. Jürgen Weigle överlämnade ett förslag till revidering av nuvarande stadgar. Förslaget bi-

fogas detta protokoll. Det uppdrogs åt styrelsen att behandla förslaget. 
 
13. Jan Faith-Ell redovisade forskargruppens verksamhet och resultat. Arbetet bedrivs ideellt. 

Han framhöll att det behövs såväl personal som pengar att sköta GF´s bibliotek, som om-
fattar omkring 25000 volymer. Under året har det utförts 19 uppdrag, vilket tagit 136 
timmar. Under innevarande år har hittills 13 uppdrag utförts under en tid av 100 timmar. 
Varje uppdrag tar mellan 2 och 20 timmar. 14 uppdrag har kommit utifrån, 12 uppdrag har 
inneburit upprättande av antavlor. 2 uppdrag innebar forskning i USA. I två fall har söners 
fäder hittats. Under arbetet har 1000-tals e-brev (mail) utväxlats. 

 
Gruppen vill utöka verksamheten och för det krävs fler medlemmar i gruppen. Nya med-
lemmar får gärna ha språkkunskaper eller vara specialiserade. Man ska ha erfarenhet av 
kyrkböcker. Stor del av arbetet handlar om sekelskiftet 1899/1900 och åren däromkring. 
Den som är intresserad av detta ideella arbete ombedes kontakta Jan Faith-Ell eller på 
kansliet Helena Nordbäck. 

 
14. Då inga andra frågor återstod att behandla, förklarade ordföranden Lena A Löfström års-

mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Lennart Ragvaldson 
Mötessekreterare 
 
Mötesordförande: 
 
 
Lena A Löfström 
 
 
Justeras:  
 
 
Hans Krüger                                                       Ardis Grosjean Dreisbach 
 
 


