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Genealogiska Föreningen 
får härmed avge sin berättelse över föreningens 

75:e verksamhetsår. 

Medlemsförhållanden 
 
Vi har vid genomgång av vårt medlemsregister funnit att den redovisade totalsumman för 
föregående år är något missvisande. Vi kommer därför här att redovisa de korrekta med-
lemstalen fr o m år 2006. 
 
Korrekt redovisning skall vara: 
     

2007 2006 
 

Årsbetalande medlemmar 1 683  1 890 
Familjemedlemmar       98     104 
 
TOTALT antal medlemmar    1 781  1 994  
 
Varav: 
 
Ständiga medlemmar      46      48 
Hedersmedlemmar                          10                      12 
Korresponderande medlemmar       1                        1 
 
Vi konstaterar att bortfallet av medlemmar ligger i linje med de senaste fyra-fem åren och 
visar en klart vikande trend. Dvs fler bortfaller än vad som kommer in. Genealogiska 
Föreningen är en gammal förening och våra medlemmars medelålder återspeglas i detta. 
Många avgår ”naturligt” medan andra tappar synen, blir sjuka eller på annat sätt hindras 
från att ta del av vår verksamhet och därmed försvinner ur våra rullor.  
 
Genom olika kampanjer har vi under året hela tiden aktivt sökt värvat nya medlemmar. 
Konkurrensen om medlemmarna är dock idag väsentligen större än för 25 år sedan och i 
ett högteknologiskt samhälle söker sig den yngre generationen oftare till de IT-starka 
föreningarna. 
 
Vi hoppas att vår nya satsning på digitalisering av våra samlingar samt medlemssidan på 
vår hemsida i framtiden skall kunna locka även en yngre publik.  

Styrelse, revisorer  
 
 Styrelsens sammansättning har under 2006-04-23—2007-04-23 varit följande: 
 
Ordförande Lena A Löfström, Sundbyberg 
Vice ordf. Björn Zötterman, Saltsjöbaden 
Klubbmästare Gunvor Hjärtström, Lidingö 
Ordinarie ledamöter Lars-Olof Skoglund,  

Viveca Key, Lidingö 
Mi Alforsen, sekreterare 
Göran Mörner, Stockholm 
Sandra Green, Solna 
Jan Faith-Ell, ansv. uppdragsforskningen 
 

  
Suppleanter Patrik Lundberg, Solna senare Dalarna 
 Peter Sandblom, Stockholm 
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 Mats Sjökvist, Arboga 
 Lotta Nordin, Öland 
Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revisionsbyrå. 
 Göran Nilsson, Sthlm 
Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för Ove Olsson. 
 Birgitta Öberg, Stockholm 

 
 Styrelsens sammansättning har under 2007-04-23-2008-04-27 varit följande: 
 
Ordförande Lena A Löfström, Sundbyberg 
Vice ordf. Björn Zötterman, Saltsjöbaden 
Kassör: Margareta Söderling, Solna 
Ordinarie ledamöter Lars-Olof Skoglund, redaktör Släkt och Hävd jubileum. 

Sture Bjelkåker, Linköping,  
Mi Alforsen, sekreterare 
Göran Mörner, Stockholm 
Sandra Green, Solna 
Ardis Grosjean-Dreisbach, Solna 
 

  
Suppleanter Åza Olofsson, Sundbyberg 
 Peter Sandblom, Stockholm 
 Mats Sjökvist, Rabbalshede 
 Lotta Nordin, Öland 
Revisorer Ove Olsson, auktoriserad revisor, BDO Feinstein Revisionsbyrå. 
 Göran Nilsson, Sthlm 
Revisorssuppleanter Vid behov utser BDO Feinstein själva ersättare för Ove Olsson. 
 Birgitta Öberg, Stockholm 
Valberedning Gunvor Hjärtström, Lidingö, sammankallande 

Gustaf von Gertten, Sthlm 
Olof Cronberg, Växjö 

Sammankomster  
Föreningens ordinarie årsmöte avhölls söndagen den 23 april i hörsalen på Släktforskar-
centrum i Sundbyberg. Vid mötet beviljades styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med reviso-
rernas förslag för verksamhetsåret 2006.  
 
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger under året. 

Personal 
Forskarservice och expedition:  
IT, exp- och forskarservice: 

Helena Nordbäck (75%)  
Marjaana Anttila, (63 %) 
 

Ekonomi:  Margareta Söderling, kassör (25 %) 
Registrering: Dickie Lundbäck (50%) 
 
Samt ett stort antal ideellt arbetande föreningsmedlemmar. 
 

Ekonomi  
Föreningen har fortsatt ansträngd, men stabil, ekonomi med högre löpande utgifter än 
inkomster. Styrelsen söker att liksom tidigare år, minimera kostnaderna. Liksom tidigare 
försöker styrelsen att i möjligaste mån genomföra denna förändring utan att påverka 
Släktforskarnas Arkiv och medlemmarnas tillgång till samlingarna. 
 
Efterföljande balans- och resultaträkning är en integrerad del av verksamhetsberättelsen.  



4 

Arrangemang  
Föreningen har under året arrangerat ett flertal aktiviteter, antingen i egen regi eller i 
samverkan med andra organisationer.  
 
Föreningen har under året samverkat bl a med: Sveriges Släktforskarförbund, Föreningen 
DIS, Sällskapet Vallonättlingarna, SSGF, Sundbybergs Museum med flera. 
 
Fem studiecirklar under hösten 2007 samt fyra under jan-april  2008 har anordnats i sam-
arbete med ABF och Sundbybergs Museum.  
 
I våra egna lokaler i Släktforskarnas Arkiv arrangerades:  
 
Släktforskningens Dag 17/3: Arrangerat ihop med Vallonerna. 13 besökare. 
Daladagen 5/5: Arrangerat ihop med i första hand Ovansiljans släktforskare (J Lintrup).  
Många fler föreningar från Dalarna var dock med. Cirka 100 besökare. 
Medelpadsdagen 14/10. Arrangerat av Midälva Genealogiska Förening (Karl-Ingvar 
Ångström). Cirka 40 besökare. 
Arkivens Dag 10/11: Arrangerat ihop med SSGF (Chris). 55-60 besökare. 
 
  

Släktforskarnas Arkiv 
 
Under året arrangerades specialkvällar, kantarellkvällar, med nedslag i Släktforskarnas 
Arkiv. 
 
6/2 Hängmappsrummet.  
20/2 Klipparkivet.  
6/3 Släktböckerna.  
20/3 Yrkesmatriklarna.  
3/4 Personregister, Post & Inrikes m m.  
17/4 Adelsrummet.  
8/5 Arkivavdelningen.  
22/5 Utlandsavdelningen 
12/7 Migration.  
18/9 Släktböckerna (repris)  
25/9 Hängmappsrummet (repris)  
2/10 Halland.  
9/10 Klipparkivet (repris).  
16/10 Västergötland.  
23/10 Personregister, Post & Inrikes m m (repris).  
30/10 Östergötland.  
6/11 Matriklar och Adel (repris).  
13/11 Småland.  
20/11 Arkivavdelningen (repris).  
17/11 Skåne.  
4/12 Utlandsavdelningen + Migration (repris).  
 
Kantarellkvällarna hade totalt 97 besökare under året. 
 
Vi har under året tagit emot 7 studiebesök i grupp  och vi ser att det ute i landet finns ett 
stort intresse för våra samlingar. Ströbesökare har uppgått till ca 900 personer. 
 
För nyförvärv till samlingar hänvisas till vår nyförvärvslista. 
 
Under året har vår web-ansvarige arbetat hårt med att få fram förändringen av vår web-
plats genealogi.net. Den lösenordsskyddade medlemsdelen är nu uppe och i drift och 
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material tillgängligt för endast medlemmar tillförs kontinuerligt. Genom en donation fick 
vi i december möjlighet att sätta upp ett medlemsforum vilket planeras vara i drift lagom 
till vi öppnar i de nya lokalerna i Solna. 
 
Under året har två CD-skivor framställts. Barck-samlingen samt Karlskrona Veckoblads 
vigsel och dödsnotiser 1754-1774.  
 
Registrering, digitalfotografering samt skanning av arkivmaterial har under året varit 
fortsatt prioriterat.  
 
DIGiSAM – Digitalt i Samlingarna eller Dis och GF i Samverkan 
Under året har avtal tecknats med föreningen DIS om ett större samarbetsprojekt gällande 
digitalisering av GF samlingar. Initialt kommer klipparkivet samt registret till Post och 
Inrikes tidningar att digitaliseras. Information om projektet kommer att finnas på 
www.digisam.se, en GF-DIS-gemensam hemsida. 
 
Under en helg i november hade projektet ett upptaktsmöte där ett 30-tal särskilt inbjudna 
medlemmar, som anmält intresse att delta i projektet, presenterades för samlingarna, del-
tog i diskussioner och planering av de framtida arbetsuppgifterna.  
 

Försäljningsverksamheten  
Postorderförsäljningen visar ett fortsatt positivt resultat men är en ytterst liten del av vår 
verksamhet.  
 
Uppdragsforskningen 
Vår nya tjänst med uppdragsforskning stötte under våren på problem varför vi tyvärr inte 
lyckades matcha förra årets succé. Vi har dock utfört ett tiotal uppdrag varav några fort-
sätter in på det nya året. Inför det nya året söker vi ny ledare för denna grupp, hör av Dig. 

Publikationer 
Under året har avtal slutits med Föreningen DIS vad gäller GF-aktuellts fortlevnad. Sedan 
i somras ingår GF-aktuellt numera som en integrerad del i Diskulogen. Styrelsen har sett 
detta som ett ekonomisk och väl genomtänkt alternativ för utgivningen av GF-aktuellt, 
som dessutom ger våra medlemmar mervärde då de, utan att vara medlemmar i DIS får 
Diskulogen utan kostnad. 
 
Arbetet med en jubileumsutgåva av Släkt och Hävd, tänkt att utkomma vid årsmötet 
2008, har påbörjats och redaktörer är Lars-Olof Skoglund samt Michael Lundholm. 
 
Stiftelser 
Föreningen har representanter i såväl Gottfried Hintzes stiftelse för Invandrarforskning 
samt Stiftelsen Arvid Lundbäcks fond.  
 
Gottfried Hintzes stiftelse 
Gottfried Hintze, oerhört aktiv forskare och trädgårdsmästare i Solna överlämnade såsom 
gåva till Genealogiska Föreningen sitt stora unika bibliotek innehållande främst litteratur 
rörande Tyskland, samt även hans egna forskning beträffande invandring i tidig tid till 
Sverige. Genom olika donationer av såväl Gottfried som hans bror, samt legat vid Gott-
frieds bortgång erhöll Genealogiska Föreningen en större summa pengar. För att hålla 
dessa separerade från GFs ekonomi bildades ovan nämnda stiftelse varvid GF överförde 
större delen av de erhållna pengarna till stiftelsen. Stiftelsens huvudsyfte är att att bistå 
GF med alla de kostnader som ankomma på den idag så kallade Hintzesamlingen. Stiftel-
sens räkenskaper redovisas för sig till Länsstyrelsen men i runda tal är dagens värde 
450 000 se. Genealogiska Föreningen äger rätt att utse två ledamöter samt två suppleanter 
i stiftelsen och under innevarande år har Lena A Löfström varit vice ordförande i stiftel-
sen, samt Björn Zötterman, kassör. Suppleanter: Göran Mörner samt Mi Alforsen. 
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Stiftelsen Arvid Lundbäcks fond 
Arvid Lundbäck, skaparen av videologen, överlät rätten till densamma till Genealogiska 
Föreningen. Överskott från försäljning tillföll GF i sin helhet. På samma sätt som ovan 
valde GF att separera fondens pengar från GF varför stiftelsen bildades. Stiftelsens enda 
syfte är att  stödja GF på olika sätt, t ex införskaffande av ny teknik. På samma sätt som 
ovan så redovisas stiftelsens räkenskaper till Länsstyrelsen. Vi vill dock föra fram att 
pengarna är placerade i en s k etiks donationsmedelsfond hos Nordea och uppgår till cirka 
en miljon kronor. Ledamöter i denna stiftelse utses helt av GF och GFs ordförande är 
också ordförande i stiftelsen, övriga ledamöter: Björn Zötterman, kassör, Rolf Brolin, 
Björn Hesse samt Lars-Otto Berg. 
 

Föreningens tack 
Tack till alla Er som har bidragit med arbete och/eller gåvor under året! Utan er skulle vår 
verksamhet inte finnas. 

Slutord 
Föreningens 75:e verksamhetsår har gått till ända. Året har speglats mycket av de över-
hängande lokalproblemen, möjligheten att få fram nya godtagbara lokaler för Släktfors-
karnas arkiv. Detta har nu lyckats och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med 
övriga föreningar vilka också flyttar till Solna samt att ni medlemmar skall finna lokaler-
na med vår egen nya datasal som en tillgång. 
 
 
Sundbyberg i januari 2008 
 
 
 
 
Lena A Löfström, ordf Björn Zötterman. v. ordf. Mi Alforsen   

 
 
 

Sandra Green Sture Bjelkåker Lars-Olof Skoglund 
 
 
 

Ardis Grosjean-Dreisbach Göran Mörner Margareta Söderling 
 
 

 



Genealogiska Föreningen
Riksförening för Släktforskning
orgnr: 802001-1964

Balansrapport 2007

2007 2006

TILLGÅNGAR
GFs samlingar 1,00 1,00 
Kassa 14 550,25 4 161,75 
Postgiro 383 936,35 470 131,39 
Bank 180 784,78 156 660,41 
SEB Likviditetsfond SEK ACK 414 385,00 399 985,13 
Korta fordringar 25 726,00 11 909,00 
Långfristig fordran 69 500,00 114 500,00 

S:A TILLGÅNGAR 1 088 883,38 1 157 348,68 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Förutbetalda medlemsavg. -273 590,00 -309 760,00 
Förbetald intäkt DIGiSAM -20 350,00 0,00 
Upplupna lagstadgade sociala avgifter -7 155,00 -14 240,00 
Personalens källskatt -5 764,00 -12 859,00 
Ständ.medl + forsk.konto 0,00 -15 709,00 
Långfristiga skulder -59 716,50 -56 167,50 

S:A SKULDER -366 575,50 -408 735,50 

EGET KAPITAL
Balanserat resultat -748 613,19 -704 464,59 
Årets resultat 0,00 -44 148,60 

S:a Eget kapital -748 613,19 -748 613,19 

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -1 115 188,68 -1 157 348,68 

BERÄKNAT RESULTAT -26 305,30 0,00 



Genealogiska Föreningen, GF
org, nr. 802001-1964

RESULTATRAPPORT 2007

INTÄKTER 2007 2006

Medlemsavgifter 428 537 480 443
Gåvor 3 365 48 220
Forskningsuppdrag 40 885 92 292
Uthyrning av lokaler 0 20 814
Försäljning 89 391 76 501
DIGiSAM 70 000 0
Övriga intäkter 8 361 262
Bidrag och extraord. intäkter 364 489 558 147 not 1. I summan ingår bidrag
Finansiella intäkter 18 880 8 362 från AMS, summan särskiljs inte
Reavinst aktieförsäljning 0 73 125 av sekretesskäl enligt lag, samt

ersättning från förbundet enligt avtal.
S:a intäkter 1 023 908 1 358 166

KOSTNADER

Publikationer, produkter etc -494 -6 754
GF-A, Diskulogen -15 016 -2 232
Personalkostnad -483 376 -775 197
Lokalkostnader, inkl underh. -327 039 -348 701
Reklam och PR -2 250 -8 363
Maskinhyra/leasing -6 658 -3 864
Kontorsmaterial -8 199 -6 639
Rep/underhåll inv. o. samlingar -3 920 -3 257
Telefon + internet -10 740 -27 905
Porto -23 869 -28 539
Försäkringar -3 622 4 990
Förvaltningskostnader 0 -3 441
Styrelse och AU 0 -170
Revisionsarvoden -25 157 -17 797
GF:s samlingar inköp -2 584 -385
Tryckkostnader övrigt -3 450 -2 594
Arrangemang -26 786 -27 438
Medlemsavg. till förbundet -17 550 -13 429
Övriga externa kostnader -40 980 -10 175 not 2 Transport samt lagring av kom-
Ränte- o. bankkostnader -3 523 -6 279 paktarkiv, erhållna som gåva, i
Övriga externa kostnader avvaktan på flytt till Solna.

S:a direkta kostnader -1 005 213 -1 288 168

Avskrivningar
Nedskrivning, kundförluster -45 000 -15 000 not 3 Nedskrivning enligt avtal med
Nedskrivning värdepapper 0 -10 849 Hintzestiftelsen samt korrigering

av tid. felräkning.
S:a direkta kostn + avskrivningar -1 050 213 -1 314 017

Årets resultat -26 305 44 149


