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§  1 Hälsade ordföranden Lena A Löfström de närvarande välkomna samt 

förklarades mötet öppnat. 
 
 Valdes Lena A Löfström till mötesordförande och tillika till sekreterare.  
 
 Valdes Anna-Lisa Kuylenstierna samt Lennart Wallerman till extra justerare. 
 
§  2 Redogjorde ordföranden för utsändning av kallelse till mötet samt de tekniska 

problem som då uppstått. Framkom att kallelse även gått ut via e-post till de 
medlemmar vilka anmält e-postadress samt att kallelse även legat ute på vår 
hemsida i mer än 1 månad. 

 
 Godkände mötet enhälligt kallelsen samt förklarade mötet att mötet blivit 

stadgeenligt utlyst. 
 
§  3 Med anledning av att mötet förväntades anta de nya stadgarna under nänsta 

punkt framlade styrelsen förslag enligt bilaga 1.  
 
 Beslöt mötet, efter komplettering av dagordningen med § 5b gällande 

medlemsavgiften för år 2006, godkänna styrelsens förslag samt fattades beslut i 
enlighet med förslaget. 

 
 Förklarades paragrafen vara omedelbart justerad. 

 
§  4 Före beslut i stadgefrågan lämnades ordet fritt och tid gavs för eventuella frågor. 

Stadgeförslaget se bilaga 2 GFa 160. 
 
 Beslöt mötet enhälligt att anta de nya stadgarna för föreningen. 
 Beslöts att stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan. 
 
 Förklarades paragrafen omedelbart justerad. 
 
§  5a Genomfördes ett fyllnadsval till valberedningen. 
 



GENEALOGISKA FÖRENINGEN 
Riksförening för släktforskning                  ORDINARIE HÖSTMÖTE år 2005 
  Protokoll 

2 (3) 

 
 
§ 5a forts.  
 
 
 
 

Valdes Lena Tingstam till valberedningen. 
 
 
 
 
 
§ 5b Styrelsen föreslog mötet besluta om oförändrad medlemsavgift för år 2006 samt 

att avvakta utsättande av medlemsavgift för den nya medlemskategorin 
”släktföreningar” fram till ordinarie årsmöte 2006. 

 
 Beslöt mötet i enlighet med styrelsens förslag. 
  
§  6 Övriga frågor. 
 
 Uppdragsforskning – Jan Faith-Ell 
 
 Jan tog tillfället i akt att informera om GFs nya tjänst, uppdragsforskning. 

Framkom att tjänsten inbringat en icke försumbar intäkt åt föreningen under 
hösten. Vidare sökte Jan ytterligare frivilliga vilka kunde tänka sig medverka i 
den forskargrupp, som sköter denna del av vår verksamhet. Påpekade Jan att det 
ofta kunde vara bara små saker man behövde hjälpa till med, kanske ett besök på 
något landsarkiv eller annan arkivinstitution eller kanske möjlighet att ställa upp 
med att göra en extra slagning eller sökning när man ändå var ute i egna 
forskningsärenden. 

 
 Arvid Lundbäcks stipendium 2005 
 
 Tillkännagav ordförande vilka som erhållit Arvid Lundbäcks stipendium år 

2005.  
 
 Stipendiet delas detta år mellan: 
 
 Teol. Dr. Otfried Czaika,  4 000 SEK 

Som bidrag till hans forskning över likpredikningens början i 
Sverige och Finland under perioden ca. 1570-1650. 
 

Projektet Swedes in Canada 1 000 Canadian dollar 
För andra fasen av projektet “A comprehensive History Book 
about Swedish people in Canada.” 
Projektet stöds av Lakehead socialhistoriska institut i 
Thunder Bay, Ontario, en organisation bestående av enskilda 
forskare och universitetsforskare. Medledaren, Dr. Ernie Epp, är 
docent på historiska avdelningen vid Lakehead University. 
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§ 6 forts. 

 
 
 
Bengt Tillberg  4 000 SEK 
  För hans omfattande sockengenealogi om Edsele socken. 
 
Då inga övriga frågor fanns att behandla avslutade ordföranden mötet samt 
tackade hon för visat intresse och inbjöd de deltagande till kaffe med dopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lena A Löfström 
Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Lisa Kuylenstierna  Lennart Wallerman 
Justeringsman  justeringsman 


