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Verksamhetsberättelse 2002 
 

 
 

Genealogiska Föreningen får härmed avge sin berättelse över föreningens  
70:e verksamhetsår. 

 
 
 
Medlemsförhållanden 
 
Nedan redovisas föreningens medlemstal per 31 december 2002. 
 
Per 31 december   2002  2001  2000 
 
Årsbetalande medlemmar  2238  2226  2217 
Hedersmedlemmar     13    12    12 
Korresponderande medlemmar        2       2      2 
Ständiga medlemmar        54      53      53 
Familjemedlemmar     116    118    119 
 
 
Summa:    2422  2411  2403 
 
 
 
Styrelse, revisorer  
 
Styrelsens sammansättning har under 2002 fram t o m ordinarie höstmöte varit följande: 
 
 Ordförande   Ian Hamilton, Stockholm 
 Vice ordförande  Mats Sjökvist, Arboga 
 Sekreterare   Bertil Bogle, Lidingö t o m juni 2002 
 Skattmästare   Lena A Löfström, Sundbyberg 
 Ordinarie ledamöter  Jonas Kuschner, Uppsala 
     Sandra Green, Solna 
     Kenneth Matz, Haninge 
     Björn Zötterman, Saltsjöbaden 
     Peter Sandblom, Huddinge   
 Suppleanter   Lotta Nordin, Öland 
     Lisa Qviberg, Solna 
     Lars-Olof Skoglund, Stockholm 
     Gustaf von Gertten, Stockholm 
 

Revisorer K-G Wall, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revisionsbyrå 
     Göran Olsson 
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Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för K-G Wall. 

     Birgitta Öberg 
 
 
Styrelsens sammansättning har från ordinarie höstmöte 2002 varit följande: 
 
 Ordförande   Ian Hamilton, Stockholm 
 Vice ordförande  Mats Sjökvist, Arboga 
 Sekreterare  

”vikarierande”   skattmästaren 
 Skattmästare   Lena A Löfström, Sundbyberg 
 Klubbmästare   Peter Sandblom, Huddinge 
 Ordinarie ledamöter  Jonas Kuschner, Uppsala 
     Sandra Green, Solna 
     Björn Zötterman, Saltsjöbaden 
     Lisa Qviberg, Solna 
     Kurt Hultgren, Stockholm 
    
 Suppleanter   Lotta Nordin, Öland 
     Lars-Olof Skoglund, Stockholm 
     Gustaf von Gertten, Stockholm 
     Lars Nylander , Uppsala 
 

Revisorer K-G Wall, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revisionsbyrå 
     Göran Olsson 

Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för K-G Wall. 
     Birgitta Öberg 
 
Sammankomster  
 
Föreningens ordinarie vårmöte avhölls lördagen den 27 april i Klockhusets samlingssal. På grund av 
sjukdom i styrelsen tvingades vi skjuta upp frågan om revision och ansvarsfrihet för styrelsen med 
avseende på år 2001 till årets höstmöte. Efter sedvanliga mötesförhandlingar presenterades företaget 
Genline och deras idéer kring ”Kyrkböcker på nätet” samt företagets egen kyrkbokssite på Internet. 
 
 
Föreningens ordinarie höstmöte avhölls lördagen den 30 november i Klockhusets samlingssal. Vid 
mötet återupptogs frågan om revision samt ansvarsfrihet för föreningens styrelse för år 2001. Styrelsen 
beviljades därvid ansvarsfrihet. Styrelsens förslag till budget för år 2003 antogs också samt 
genomfördes två fyllnadsval. 
 
Personal 
 
Expeditionsföreståndare:  Bertil Bogle (50%), t sept  
Forskarservice och  
expedition:    Helena Nordbäck (75%)  
Registrering:    Jonas Wallmark (50%) 

Gunnar Olofsson (75%)  
Dickie Lundbäck (50%)  

Bokbindare:    Göthe Jansson  
Bibliotekarie:    Chris Henning (20%)  
Bokföring:    Sylvia Hemström (volontär)  
 
Styrelsen har under hösten 2002 aktivt arbetat för att nå fler medlemmar som kan tänka sig att engagera 
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sig som volontärer, speciellt med tanke på att Sylvia Hemström fr o m år 2003 inte längre kommer att 
sköta vår bokföring. Detta arbete fortgår alltjämt och styrelsen tar tacksamt emot alla förslag eller 
förslag till insatser, såväl stora som små. 
 
Ekonomi  
 
Föreningen har fortsatt en mycket svag ekonomi med högre löpande utgifter än inkomster. Styrelsen 
söker att på alla sätt minimera kostnaderna som dock bl a på grund av löneökningar och andra 
kostnadsökningar är svåra att balansera. Då 2002 var ett mycket svagt börsår, liksom tidigare år, har 
också föreningens förmögenhet minskat, men finansförvaltningen har klarat sig betydligt bättre än 
börsindex.  
 
Efterföljande balans- och resultaträkning är en integrerad del av verksamhetsberättelsen.  
 
Arrangemang  
 
Föreningen har under året arrangerat ett flertal arrangemang antingen i egen regi eller i samverkan med 
andra organisationer, allt för att tillfredsställa medlemmarnas behov och önskemål. Styrelsen tar alltid 
tacksamt emot medlemmarnas egna förslag till aktiviteter och försöker agera därefter. 
 
Föreningen har under året samverkat bl a med Föreningen G-gruppen, Sveriges Släktforskarförbund, 
Sundbybergs Museum med flera. 
 
Tre studiecirklar under hösten 2002 samt tre under jan-mars 2003 har anordnats i samarbete med ABF 
och Sundbybergs Museum.  
 
Forskarresa till Leksand och Släktforskarnas hus genomfördes den 2-3 november, ett arrangemang som 
var mycket uppskattat. 
Speciella GF-kvällar på Riksarkivet i Arninge, har också arrangerats även detta mycket uppskattat. 
 
Släktforskarnas Arkiv 
  
Webbplatsen genealogi.net har visat en markant ökning av besökare under år 2002 jämfört med tidigare 
år. Allt fler frågor kommer från besökare på nätet och många besökare i lokalerna har förberett sig på 
webbplatsen.  
 
Registreringen av register samt arkivets bestånd fortgår, ett viktigt arbete som på sikt kommer att 
underlätta oerhört för besökare vid sökning i arkivets bestånd. 
 
Besöksantalet är fortsatt högt, och lokalerna används intensivt bl a av studiecirklar och besöksgrupper 
även på kvällstid.  
 
Cirka en kväll i månaden samt en lördag/söndag per månad har arkivet hållits öppet för dem som har 
svårt komma ifrån på vardagar. 
 
Värt att notera är också att antalet studiebesök av grupper på arkivet har ökat under 2002, något vi 
hoppas håller i sig. 
 
Försäljningsverksamheten  
 
Postorderförsäljningen visar ett fortsatt positivt resultat. Genom bra avtal med bl a Sveriges 
Släktforskarförbund har vi möjlighet att till våra medlemmar sälja deras utgåvor, t ex Dödskivan och 
1970 års befolkning till ett mycket attraktivt pris. Övrig försäljning är, om man bortser från våra 
antavlor, mycket liten då vi inte har någon egen produktion. 
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Publikationer 
  
Föreningens tidskrifter har under året genomgått en smärre förändringar i sin tekniska och redaktionella 
utformning. Vi har dock drabbats av stora störningar vad gäller utgivandet av skrifterna, dels på grund 
av svår sjukdom på kansliet och i styrelsen, dels beroende på tekniska problem. Detta är något styrelsen 
djupt beklagar varför detta är ett prioriterat område inför framtiden. En förbättring inför kommande år är 
dock i sikte och vi hoppas därför på överseende med detta ”mellanår”. Skrifterna kommer i framtiden att 
hålla samma höga klass som tidigare samt utkomma i tid. 
 
Utåtriktade kontakter  
 
Samarbetet med Sveriges Släktforskarförbund har under året varit mycket aktivt.  Den 13:e maj gjorde 
förbundets styrelse ett mycket trevligt studiebesök på GF där samtal även fördes om framtida samarbete 
och dess utformning.  
 
GF deltog vid Släktforskardagarna i Borlänge med en flitigt besökt monter.  
 
Föreningen arrangerade också den regionala konferensen för släktforskarföreningar i mellansverige 
våren 2002.  
 
Vi deltog också i  Sveriges Släktforskarförbunds Amerika-tour i augusti 2002 vilken gav oss mycket 
god publicitet och nya kontakter med forskare och organisationer på andra sidan Atlanten.  
 
Ett mycket nära samarbete har också kommit till stånd med föreningen G-gruppen, vilka bl a bidragit 
med stor kunskap om forskning i bl a Tyskland samt det tyska beståndet på arkivet. 
 
Hedersledamot 
 
Styrelsen har möjlighet att utnämna medlem till hedersmedlem under förutsättning att denne utmärkt sig 
särskilt i sin forskning. År 2002 utsåg styrelsen leg. läk. Stig Östenson, Växjö, till hedersmedlem i GF. 
Stigs forskargärning är väl och vida känd och av stor vikt även för framtida forskare. 
 
Speciellt omnämnande 
 
Styrelsen vill i sin berättelse speciellt omnämna vår förre expeditionsföreståndare Bertil Bogle vilken 
avled i september 2002. Han var en sann Gfare med stor kunskap om släktforskningens alla vindlar. Han 
var också en exceptionell man med stor empati och känsla för andra. Tidigare FN-officer med många 
fina meriter och omnämnanden, berest och språkbegåvad och den som såg till att GF i mångt och 
mycket fungerade rent praktiskt.  
 
Tack Bertil. Tack för allt! 
 
Föreningens tack 
 
Tack till alla Er som bidragit med arbete och/eller gåvor under året! Utan er skulle vår verksamhet inte 
finnas. 
 
Slutord 
  
Som vanligt efterlyser styrelsen flera nya aktiva medlemmar i föreningslivet. De ideella rörelserna är nu 
inne i en svacka, med vikande medlemstal och engagemang. Detta är något av en paradox eftersom det 
finns ett markant ökande intresse och förståelse för hur viktigt det är att känna till sin historia och sina 
rötter för att trivas och kunna verka i dagens och framtidens samhälle. Det finns massor med intressanta 
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uppgifter som behöver göras, så ställ upp själva, värva nya aktiva medlemmar, och sätt igång och 
påverka. 
 
Stockholm i April 2003 
 
 
 
Ian Hamilton   Mats Sjökvist   Björn Zötterman   
 
 
Sandra Green                       Lena A Löfström  Kurt Hultgren    
 
 
Jonas Kuschner  Peter Sandblom  Lisa Qviberg 

 
 

 


