Bäste Jürgen Weigle,
Det är med viss förvåning som vi tar del av innehållet i ditt mejl. Det verkar som,
även om det inte sägs rakt ut, att du anser att ledamöter av GF:s styrelse och
arbetsutskott (Michael Lundholm och Mats Lönegren) gjort sig skyldiga till
”maktfullkomlighet, översitteri och megalomani”. Det framförs dessutom i ett
sammanhang som skulle kunna tolkas som än mer förolämpande beskyllningar.
Vi hoppas att de formuleringarna var ett misstag och lämnar dem utan ytterligare
kommentar. Vi kommenterar istället några av GF:s verksamheter där du riktar kritik:
1. Att betala på GF. Det är felaktigt att ”GF infört att endast kortköp kan göras”.
Man kan betala via Plusgiro, Bankgiro, iZettle, PayPal och Swisch samt genom
faktura. I samband med kaffeförsäljning vid arrangemang och vid köp av
kopior kan man också betala småbelopp kontant.
Däremot är det så att vi avskaffat möjligheten att köpa böcker m.m. kontant.
Orsakerna var främst att vi hade problem med redovisningen av handkassan
och att funktionärer upplevde stor osäkerhet när man var tvungen att ta hand
om stora kontantbelopp efter arrangemang.
2. Frimärken. Det finns inget behov av att hålla handkassa för att köpa frimärken
eftersom vi genom vårt konto hos Postnord kan göra detta på nätet och blir
fakturerade. Det sparar dessutom tid.
3. Donationer till samlingarna. Sommaren 2015 fattade GF:s styrelse ett
principbeslut om att inte ta emot donationer till arkivet som är behäftade
med förbehåll med mindre än att styrelsen godkänner detta. Detta är normen
idag i den professionella arkivvärlden. Det är administrativt omöjligt för GF att
upprätthålla enskilda donatorers olika förbehåll, särskilt om det handlar om
enskilda böcker.
Vi ger ett exempel på vad det handlar om: När GF senast tagit emot böcker
och arkiv var det under hösten 2016 från fil dr Hans Gillingstams dödsbo. Det
som GF tagit emot rör sig om större delen av Gillingstams bibliotek och hela
hans arkiv. Donationen har skett utan villkor och med full äganderätt för GF
och omfattade ett åttiotal flyttkartonger böcker och cirka 25 hyllmeter
arkivmaterial. Arkivet kommer att hållas samman i enlighet med
ursprungsprincipen men böckerna infogas i GF:s bibliotek. Något annat hade
inte varit arbetsmässigt eller praktiskt möjligt.
Om någon donator genomfört donationer med förbehåll och anser att GF inte
uppfyller de åtaganden under vilka donationen skedde får man självklart
tillbaka det donerade om man så önskar.
4. Arbetet i Släktforskarnas arkiv och bibliotek. Inom Släktforskarnas arkiv och
bibliotek pågår idag ett omfattande arbete med att registrera böcker och att
ordna och förteckna arkiv. Registreringen av böcker innefattar en total
inventering av GF:s hela bokbestånd och hela den geografiska avdelningen
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samt större delen av släktnamnsavdelningen är nu inventerade och
registrerade. Under 2017 planeras matrikelavdelningen och
emigrantlitteraturen gås igenom. Under 2016 har ett nytt rum mot gatan för
referenslitteratur inretts.
I arkivet har under 2016 en total inventering av samtliga enskilda arkiv
genomförts. Inventeringen har gett vid handen att det existerar fler enskilda
arkiv i samlingarna än vad som tidigare dokumenterats. GF:s eget
föreningsarkiv har, tillsammans med ett antal enskilda arkiv, dessutom
ordnats och förtecknats och gjorts tillgängliga för GF:s medlemmar för
forskning. Under 2017 planeras Hängmappsarkivet och därefter andra
enskilda arkiv att ordnas och förtecknas.
5. Hinzte-samlingen. Samlingen kommer också att gås igenom på samma sätt
övriga samlingar, såväl biblioteksdelen som arkivdelen. Exakt hur materialet
kommer att placeras beror på många saker men principiellt upprätthåller vi en
åtskillnad mellan biblioteket och arkivet, där det senare i enlighet med
ursprungsprincipen är en sammanhållen enhet. Det utesluter inte att Hintzearkivet och Hintze-biblioteket kommer att placeras sammanhållet men det är
ett praktiskt övervägande som det återstår att ta ställning till.
De förändringar som genomförts har beslutats i enlighet med den ordning som
gäller i GF där styrelsen leder arbetet mellan medlemsmöten men delegerar ett
antal frågor till arbetsutskottet. Många frågor bereds också av de arbetsgrupper
som finns, t.ex. samlingsgruppen, så att ordentliga beslutsunderlag tas fram.
Bästa hälsningar
Genealogiska Föreningens styrelses arbetsutskott
Thomas Fürth, ordförande
Madeleine Caesar, vice ordförande
Mats Lönegren, kassör
Michael Lundholm, styrelseledamot och sammankallande i samlingsgruppen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ämne:
Datum:
Från:
Till:
Kopia:

Re: Vart är GF på väg?
Tue, 13 Dec 2016 09:04:54 +0100
Thomas Fürth <fuerth.thomas@gmail.com>
Jürgen Weigle <jurgen@weigle.org>
Malle Caesar, Mats Lönegren, Michael Lundholm, Agneta Ringaby

Hej!
I går kväll sammanträdde GFs AU och behandlade bl a ditt mail till mig, Madeleine Caesar och
Agneta Ringaby. Bifogat finner du AUs svar på dina frågor om vart GF är på väg.
Hälsningar
Thomas Fürth
ordf.
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