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EXTRASTÄMMA ELLER EJ?
Den gångna veckan har varit dålig för mig. Den mesta vakna tiden har jag grubblat: Vad har gått
snett hos GF? Hur stor andel har jag i det? Ty i och med att jag deltagit i debatten, har jag också
en andel. Att jag har grubblat så mycket över detta beror uteslutande på att jag bryr mig om GF.
Inte som källa för min forskning; den har jag avslutat för många år sedan. GF hade ändå inte
kunnat hjälpa mig ty min äldsta ana föddes 1489 i södra Tyskland. Jag är första Weigle i Sverige.
Jag bryr mig för att GF är Sveriges äldsta förening för släktforskare, vad jag vet, och som sådan
inte endast en "förening" utan en kulturbärare av stor rang som helt enkelt måste bevaras.
Den utlösande orsaken var förmodligen att tre släktforskare skrev i desperation ett massmejl till ett
stort antal medlemmar, dock ej alla. Sedan gav det ena ordet det andra till förfång för en saklig
dialog (de s.k. sociala medierna är inte de bästa platserna för att kommunicera; se det trumpska
twittrandet). Även jag rycktes med ty jag tyckte - rätt eller fel - att åtskilliga inlägg var helt
bedrövade, ovärdiga för civiliserade människor. Jag ångrar djupt att jag understundom inte
räknade till tio innan jag tryckte på SEND-knappen.
De tre släktforskarna i desperation skrev så ett upprop. Men uppropet var dels "harmlöst" och dels
ej helt genomtänkt. Man bad i sitt upprop att mottagarna av uppropet skulle "anteckna sig" för
uppropet att begära en extrastämma - de tre glömde det viktigaste: vad skulle extrastämman
handla om konkret? Uppropet var alltså harmlöst, inte alls brottsligt. Styrelsen förvärrade
omedelbart situationen genom att skriva i GF-aktuellt och för säkerhets skull sedan även i ett
massmejl till alla medlemmar. I både GFA och massmejlet hotade styrelsen med anmälan om
dataintrång och tukthus. Så var kalabaliken i gång. Styrelsen (som den "klokare"?) hade lugnt
kunnat vänta ett tag. Man skjuter inte mygg med elefantbössa.
Här hade jag tänkt att skriva något om de direkt inblandade. Jag avstår för att inte röra upp
sinnena på vissa. Visserligen är det frestande att "retas" med ord, men här kontraproduktivt.
Jag tror, förmodar att allt i grunden rör tre frågor, nämligen om 1) tillgängligheten, 2) delar av
samlingarna, 3) personalen. Om antagandet är rätt borde således dagordningen för en tänkt
extrastämma vara:
1) Skall öppettiderna för GF-samlingarna och service fysiskt i lokalen samt per telefon och mejl
bibehållas som de tidigare varit under år 2017?
2) Skall Hintzes samlingar återställas i sitt tidigare, dvs. sammanhållna skick vilket är en
förutsättning för alla forskare som har sina rötter i länderna runt Östersjön (och det är många)?
3) Skall beslutet om uppsägning av Helena Nordbäck återtas, dels som följd av fråga 1 och dels på
grund av det sociala ansvar, som en arbetsgivare (speciellt om denna är en ideell förening) har
mot sina anställda. Man säger inte upp en medarbetare, som plikttroget arbetat för föreningen i
nästan tjugofem (25) år - egalt om medarbetaren är uppkäftig eller ej mot sina "överordnade". Att
säga upp denna medarbetare är inhuman.
Om styrelsen "köper" ovanstående förslag är det styrelsens ensak att välja väg:
a) Styrelsen kan avvakta resultatet av uppropet. Får de tre släktforskarna inte ihop erforderliga 305
medlemmar kan de inte kräva någon extrastämma. Resultatet blir då att de underliggande
problemen fortsätter att leva.
b) Styrelsen kan vara "storsint" och kalla in en extrastämma utan att de tre får ihop sina 305 röster.
Vid den stämman kan styrelsen endera till- eller avstyrka "kraven". Blir "kraven" avslagna är
resultatet samma som under a).
c) Styrelsen kan vara pragmatisk och återtar sitt beslut om nya öppettider, beslutar om att
återställa Hintzes samlingar i tidigare sammanhållet skick samt beslutar att återkalla sin
uppsägning av Helena Nordbäck (av vilka skäl som helst).
Jag personligen skulle givetvis föredra om styrelsen kunde bestämma sig för alternativ c).
Det blev ett långt mejl, men jag vill gärna återfå min sinnesro och kunna återgå till min forskning åt
G-gruppens medlemmar i Sverige och Tyskland. Om någon nu vill "hoppa på" mig är det OK. Jag
lovar att inte svara.
Bästa hälsningar

